




مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت 

: هدنسیون

ییاطع اضر  دمحم 

: یپاچ رشان 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  یناهج  هرگنک 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  22یلیلحت 

باتک 22تاصخشم 

نآ فلؤم  باتک و  يهرابرد  22ینخس 

مجرتم 24همدقم 

26میدقت

مود پاچ  26همدقم 

تبثم 31تمواقم 

یفنم 32تمواقم 

لوا پاچ  35يهمدقم 

ماما دشر  نارود  39تدالو و 

39هراشا

تکرب اب  41دولوم 

یمومع 42ینامهم 

یکدوک نارود  42تیبرت 

مارتحا 43تبحم و 

يرهاظ 43ياهیگژیو 

رادتقا 43تبیه و 

ماما يرتشگنا  44سفن 

ماما 44يهینک 

ماما 44باقلا 

44هراشا

44رباص
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44رهاز

حلاص 44دبع 

44دیس

44یفو

45نیما

هاپس 45هدنامرف 

45مظاک

سفن 45كاپ 

جئاوحلا 45باب 

ماما غوبن  47تیصخش و 

47هراشا

47تثارو

48هداوناخ

48طیحم

غوبن 49يرایشوه و 

49هراشا

هفینحوبا 49ماما و 

باطخلاوبا اب  يهنامیکح  51نانخس 

قداص ماما  هاگشناد  52رد 

52هراشا

راذگناینب 52نیتسخن 

قداص ماما  نارود  54رد 

ششخرد دشر و  54لماوع 

یناگمه 55زکرم 
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یملع 55ياهناوراک 

نایوجشناد 56رامش 

قداص ماما  هاگشناد  56ياههبعش 

ماما نایوجشناد  زا  57ناصصختم 

مولع 57نیودت 

راختفا 58يدنلبرس و 

قداص ماما  هاگشناد  59یگژیو 

مکاح تردق  60سرت 

یشزومآ 61ياهشور 

61هراشا

قالخا 61مراکم 

62تلادع

قح هار  رد  62راثیا 

63حالصا

63ملظ

63نواعت

64یسانشادخ

نانمؤم 64تافص 

64هراشا

65يراگزیهرپ

یسوم ماما  65نارود 

ماما يالاو  65تازایتما 

65هراشا

راوگرزب نآ  66تماما 
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تماما 66ینعم 

تماما هب  66زاین 

تماما ترورض  رب  ناناملسم  رظن  67قافتا 

تسا بجاو  ماما  رب  هک  67ییاهزیچ 

ماما 68ياهیگژیو 

68هراشا

68تمصع

ماما 70نییعت 

اضر ماما  71نخس 

تماما 74صوصن 

رفعج نب  یسوم  ماما  تماما  رب  75حیرصت 

75هراشا

رمع نب  75لضفم 

طیلس نب  76دیزی 

ریثک نب  76دوواد 

راتخم نب  76ضیف 

یخرک 77میهاربا 

يولع 77یسیع 

ریثک نب  78ذاعم 

مزاح نب  78روصنم 

دلاخ نب  78نامیلس 

لامج 78ناوفص 

رفعج نب  78قاحسا 

رفعج نب  78یلع 
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طابسا نب  79دیزی 

زرحم نب  79ۀملس 

نیعا نب  79ةرارز 

نایعیش زا  رگید  80یکی 

راوگرزب نآ  باحصا  زا  80یکی 

ماما یملع  81ياهیگژیو 

ماما ياوقت  81تدابع و 

81هراشا

ماما 81زامن 

راوگرزب نآ  82يهزور 

ماما 83جح 

راوگرزب نآ  ندرک  توالت  84نآرق 

ادخ سرت  زا  ترضح  نآ  84يهیرگ 

ناگدرب 85يزاسدازآ 

ماما 85یئاسراپ 

ماما ششخب  85لذب و 

85هراشا

يرکب 86دمحم 

یگنز 86مالغ 

دمحم نب  87یسیع 

87ریقف

ماما يرابدرب  88ربص و 

ماما ییامنهار  89داشرا و 

مدرم هب  ماما  90ناسحا 
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ماما يهرابرد  اههتفگ  91تارظن و 

91هراشا

قداص 91ماما 

دیشرلا 91نوراه 

91یعاسنبا

یفایدعسا نب  92هللادبع 

92يزوجنبا

92متاحوبا

92ینامرق

یبهذ دمحا  نب  92دمحم 

یلکرز 92نیدلاریخ 

یشخب هللادبع  نب  92نسح 

یجرزخ هللادبع  نب  93دمحا 

ینالقسع 93رجحنبا 

يرکف یلع  93دیس 

كرابم یکز  93رتکد 

یکلام دمحم  نب  93یلع 

یسربط نسح  نب  93لضف 

بلاغ نیما  93دمحم 

94ۀیعمنبا

ینامی مظاک  94دیس 

بوشآ رهش  نب  یلع  نب  94دمحم 

مقدش نب  نماض  94دیس 

یفوص دمحم  نب  94یلع 
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نابص 94دمحم 

یمثیه رجح  نب  95دمحا 

حضاونبا نب  فورعم  بوقعییبا  نب  95دمحا 

ینارعش 95باهولادبع 

95یناهبن

یعفاش هحلط  نب  95دمحم 

دیفم 95خیش 

96صفح

96یجنلبش

یلبرا یسیع  نب  96یلع 

يدادغب 96بیطخ 

یسوم فسوی  دمحم  97رتکد 

نالک هجاوخ  هب  فورعم  نامیلس  97خیش 

یلع نب  دمحا  97سانشبسن ،

یلوغارق بیهو  نب  97دومحم 

يدادغب يدیوس  نیما  نب  97دمحم 

يدرموج رابجلادبع  97رتکد 

یکباتا 98نیدلالامج 

ماما يرکف  راثآ  زا  98ياهمش 

98هراشا

لقع يهرابرد  ماما  99يهلاسر 

99هراشا

لالدتسا 99بوجو 

99هراشا
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تیاده ندوب  100ثداح 

100هراشا

اهنامسآ 100شنیرفآ 

101نیمز

زور بش و  103فالتخا 

اهیتشک 103تکرح 

نامسآ زا  بآ  ندمآ  103دورف 

نیمز رد  ناگدنبنج  104شرتسگ 

اهداب 105شزو 

اهربا ندرک  105مار 

دیحوت رد  مظاک  ماما  117يهلاسر 

118ءادب

118هراشا

يوغل 119ینعم 

هعیش رظن  زا  ءادب  119تقیقح 

هعیش رب  120ضارتعا 

120هراشا

ریرج نب  120نامیلس 

يزار 121رخف 

نیما 121دمحا 

ءادب يهدیقع  رب  دوهی  121ضارتعا 

رفعج نب  یسوم  ماما  121رظن 

ادخ هب  122نامیا 

شناد 123ملع و 
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123هراشا

نید رد  123هقفت 

123هراشا

ءاملع اب  124ینیشنمه 

ءاهقف 124تلیضف 

راک 124لمع و 

یلبنت زا  نتشاد  125رذحرب 

125داصتقا

قالخا 125مراکم 

ییوخشوخ 125یگدنشخب و 

125يراگزیهرپ

يرادیاپ 126ربص و 

126یشوماخ

حالصا 126تشذگ و 

کین 126راتفگ 

126يرادهیاسمه

نادنمتجاح هب  126کمک 

ناتسود 127رادید 

یهلا ياضق  هب  127اضر 

تمعن 127رکش 

سفن 127يهبساحم 

نارگید اب  127تروشم 

اوران 128ياهراک 

128هراشا
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سفن ياوه  128يوریپ 

نیدلاو 128قاع 

هانگ ندرمش  128کچوک 

128یخوش

ماما 128ياهاعد 

128هراشا

تسا هدرک  متس  وا  هب  هک  یسک  رب  ماما  129ياعد 

زاین ماگنه  هب  ماما  132ياعد 

نید يادا  يارب  ماما  132ياعد 

باجح 132ياعد 

داشرا 133هظعوم و 

133هراشا

شنادنزرف زا  یکی  هب  يو  133شرافس 

ییامنهار 133داشرا و 

یناگمه 133شرافس 

ریخ راک  رب  134يزاسراداو 

مظاک ماما  تاجاجتحا  134تارظانم و 

134هراشا

يراصنا عیفن  134اب 

عیبر نب  لضف  اب  ماما  135جاجتحا 

فسویوبا اب  ماما  135جاجتحا 

هفینحوبا اب  ماما  135جاجتحا 

دیشرلا نوراه  اب  135جاجتحا 

دوهی ياملع  اب  ماما  139جاجتحا 
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ههیرب اب  ماما  140جاجتحا 

بهار اب  ماما  140يهرظانم 

ماما ندورس  141رعش 

ماما راصق  141تاملک 

يوما تموکح  146طوقس 

146هراشا

تیب لها  147یبوکرس 

هعیش 148يراتفرگ 

هرح 149ناتساد 

ملظ رفک و  150تسایس 

یلام 152تسایس 

یفاضا 153ياهتایلام 

اهتورث نتفرگ  رایتخا  153رد 

ناشکالما زا  مدرم  نتشادرب  154تسد 

تایلام نارومام  154نارادناتسا و 

مدرم 155ریقحت 

یمذ نارفاک  رب  156راشف 

برع ریغ  مدرم  رب  هیماینب  156ملظ 

156هراشا

ءافلخ 157یتسرپاوه 

157هراشا

کلملادبع نب  157دیزی 

دیزی نب  158دیلو 

اهیرازن اهینمی و  نیب  159بصعت 
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اهدادیور 159جیاتن 

160هراشا

یلحم 160ياهتضهن 

نایولع هب  مدرم  160توعد 

یمومع 161ینارگن 

گرزب 161تضهن 

162هراشا

تضهن 162ناراذگناینب 

تضهن 162زکرم 

ءاوبا 163ياروش 

ملسموبا 163باختنا 

ملسموبا هب  میهاربا  164شرافس 

ناسارخ رد  164ملسموبا 

رایس نب  رصن  164ملسموبا و 

حافس نارود  رد  165ماما 

166هراشا

باز 167هثداح 

نایوما 168رارف 

هیماینب مامت  168يدوبان 

168هراشا

هرصب 168رد 

هنیدم هکم و  169رد 

هریح 169رد 

نانمؤم روبق  170شبن 
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نایولع 170حافس و 

قداص ماما  171عضوم 

171هراشا

نایولع 172اب 

هملسوبا 172اب 

ملسموبا 173اب 

173هراشا

ملسموبا 174ینامیشپ 

حافس 175گرم 

روصنم نارود  رد  175ماما 

175هراشا

روصنم تیصخش  176رهاظم 

176هراشا

176لخب

روصنم صرح  180ياههزیگنا 

روصنم 180دادبتسا 

روصنم 181يزیرنوخ 

181هراشا

181ملسموبا

یلع نب  181هللادبع 

سابعلایبا نب  182دمحم 

روصنم 182تایانج 

183هراشا

هنیدم مدرم  183يهجنکش 
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هبعک هب  184نیهوت 

لاوما 184لواپچ 

نایولع 184یبوکرس 

184هراشا

مایق 185ياههزیگنا 

185هراشا

تیلوؤسم 185ساسحا 

تعانم 185يراوگرزب و 

قوقح زا  186تیمورحم 

یعاسنبا 186نخس 

نایولع زا  187وجتسج 

نایولع 188يریگتسد 

دادغب بناج  هب  نایولع  189لاقتنا 

قداص ماما  189ینارگن 

189هراشا

هللادبع هب  قداص  ماما  190يهمان 

190هراشا

هذبر 192رد 

هیمشاه 192رد 

نایولع لاوما  193يهرداصم 

دمحم تکرب  اب  194تضهن 

میهاربا تکربرپ  195تضهن 

195هراشا

اهراوید يال  رد  نداد  198رارق 
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نایولع ياهرس  198يهنازخ 

نایولع تشذگ  محر و  198ياضاقت 

هنادواج یتیصخش  قداص  199ماما 

یسوم ماما  هب  هعیش  201عوجر 

روصنم تسایس  هب  203ضارتعا 

203هراشا

سوواط نب  203هللادبع 

يروث 203نایفس 

203بئذیبانبا

دایز نب  204نمحرلادبع 

ریبک 205حلصم 

دیبع نب  206ورمع 

روصنم یسوم و  206ماما 

روصنم 207تکاله 

یسابع يدهم  نارود  رد  متفه  208ماما 

208هراشا

يدهم ياهیراکهبت  يراب و  208دنبیب و 

يدهم يراکفارسا  209یجرخلو و 

نز 210ذوفن 

متس 210هوشر و 

نازادرپثیدح هب  211هجوت 

نایولع اب  يو  211ینمشد 

نایولع شهوکن  هار  رد  لاوما  212فرص 

يدهم تسد  هب  ریزو ، بوقعی  212یبوکرس 
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یسوم ماما  213يدهم و 

213هراشا

يراسگیم تمرح  رب  ماما ، 214لالدتسا 

كدف دودح  214نییعت 

مارحلا دجسم  214يهعسوت 

ماما 215يریگتسد 

يدهم 216تافو 

یسابع يداه  نارود  رد  216ماما 

216هراشا

يداه 216ياهیگژیو 

216هراشا

وا نایغط  216رورغ و 

وا يراب  دنبیب و  217یگزره و 

يداه 217ییوخدب 

نایولع اب  يو  217ینمشد 

خف 217يهعجاف 

217هراشا

گرزب یبالقنا  218نیسح ،

نیسح تضهن  219يهزیگنا 

نیسح 221تداهش 

يداه رابرد  هب  ارسا  222دورو 

یسوم ماما  222دیدهت 

222هراشا

ار وا  ماما  نتفرگ  هرخسم  223هب 
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يداه رب  ماما  223نیرفن 

يداه یسوم  230تکاله 

231یقرواپ
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مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت 

باتک تاصخشم 

1926 م -  فیرشرقاب ، یشرق ، هسانشرس : 
یئاطع اضردمحم  یشرق ؛ فیرشرقاب  فیلات  مالسلاهیلع / مظاک  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1360 (ع ،) اضر ترضح  یناهج  هرگنک  اجیب :]  : ] رشن تاصخشم 
(27 مالسلاهیلع اضر  ترضح  یناهج  هرگنک   : ) تسورف

(ج.2) لایر 2300 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1369 دلج 2 ، ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : 
سیونریز تروصهب  نینچمه  619 ؛ [ - 603 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

128 ق183 -  متفه ، ماما  رفعج ، نبیسوم  عوضوم : 
BP46/ق4ت3 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/956 ییوید :  يدنب  هدر 
م646-70 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآ فلؤم  باتک و  يهرابرد  ینخس 

ۀجح باـتک  فـلؤم  هللا . ءادـعا  مهئادـعا  یلع  نعللا  هللا و  لآ  هلآ  یلع  هللا و  لوـسر  یلع  ةولـصلا  دـمحلا هللا و  میحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب 
يدهم خیش  موحرم  يو  دج  تسا . فرشا  فجن  ءاملع  زا  یفجن  یشرق  فیرش  خیش  دنزرف  یـشرق  رقاب  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و 

رد یشرق  فیرـش  رقاب  تسا . یناحور  یملع و  ياهنادناخ  زا  یـشرق  نادناخ  هدوب و  يزاریـش  گرزب  يازریم  موحرم  نادرگاش  زا  یـشرق 
نیسردم و زا  یکی  دوخ  تفرگ و  ارف  نف  دیتاسا  دزن  ار  یبدا  نونف  یتامدقم و  مولع  دش  دلوتم  فرشا  فجن  رد  [ 1 ( ] ق ه -   ) لاس 1344

ۀیآ نوچمه  فرـشا  فجن  هیملع  هزوح  روهـشم  يالـضف  فورعم و  دیتاسا  دزن  ار  یلاع  حوطـس  دیدرگ . یتامدقم  مولع  تایبدا و  دیتاسا 
لاس زا  يو  تخومآ ... نارگید  یـضار و  لآ  رهاط  دـمحم  خیـش  موحرم  گرزب  دنمـشناد  جاـعب و  يـالوم  ریم  یلیجد و  رـضخ  خیـش  هللا 

ناگدنـسیون و نادنمـشناد و  زا  یکی  دـش و  دـنمهرهب  گرزب  دـیتاسا  رـضحم  زا  تخادرپ و  لوصا  هقف و  جراـخ  سرد  هب  ق ) ه -   ) 1380
یماگنه فرشا ، فجن  رد  ق ) 1394 ه -   ) لبق لاس  هدزناپ  مرتحم : فلؤم  اب  یئانشآ  اما  دیدرگ - . فرـشا  فجن  هیملع  يهزوح  ناققحم 

زا هک  میدوب ، یتیصخش  لابند  هب  مینک ، رـشن  پاچ و  ار  [ 2 « ] لیئارسا هاجت  مامالا  فقوم   » فیرش باتک  میتفرگ  میمـصت  هحفص 6 ] هک [ 
، یـسایس فلتخم  داعبا  زا  ار  باتک  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  زور  لئاسم  اب  یئانـشآ  مه  یـسایس  تهج  زا  دنک و  هظحالم  ار  باتک  یبدا  رظن 

باتک نیا  يهمجرت  فیلأت و  نیودت و  رادهدـهع  هک  [ 3  ] دادرخ هدزناپ  هورگ  دـیامن . شیاریو  نآ  صاخ  تاحالطـصا  یبدا و  یعامتجا ،
ار یشرق  فیرش  رقاب  خیش  ياقآ  مالسالا  ۀجح  اناوت  ققحم  مرتحم و  دنمشناد  مان  دومن ... راذگاو  بناج  نیا  هب  ار  راک  نیا  تیلوئسم  دوب ،

لضف هب  فرشا  فجن  یخیرات  يهیملع  يهزوح  رد  میتشاد ، یئانـشآ  ياهزادنا  ات  ناشیا  ياههتـشون  تافیلأت و  زا  یخرب  اب  میدوب و  هدینش 
يوزوـح و ياـهیگژیو  رب  هوـالع  تفریم . رامـش  هب  هزوـح  نیا  ماـنب  ناگدنـسیون  ءاـبدا و  زا  تشاد و  ترهـش  بدا  مـلع و  لاـمک و  و 
زاب و يهشیدـنا  نشور و  رکف  درکیم ، نیمأت  ار  ام  روظنم  فدـه و  تسرد  هک  تشاد  يرگید  یگژیو  یلوصا ، یهقف و  یبدا ، تاـعالطا 

ماجنا رد  ار  ام  دـنک و  شیاریو  شداعبا  مامت  رد  ار  باتک  نیا  تسناوتیم  هک  دوب  یـسک  وا  نیاربانب  یعامتجا و ... یـسایس ، ياـهیهاگآ 
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هب ناتـسبات  مرگ  ياهزور  زا  یکی  رهظزادـعب  یلبق ، تقو  نودـب  روظنم ، نیدـب  دـنک ... سمل  ار  ام  جـنر  درد و  دـناسر و  يرای  نامفادـها 
هناخباتک هک  قاـطا  کـی  دوب و  یکچوک  ناویا  درک  تیادـه  ینوریب  هب  ارم  بجعت  اـب  دوشگ و  ار  برد  مدرک ، باـبلا  قد  میتفر ، شلزنم 

هیاریپیب و هنادهاز و  هداس و  رایسب  خیش  یناگدنز  میتسشن ... ناویا  نامه  رد  دوب  مرگ  اوه  نوچ  دوب و  هداتفا  ناویا  رد  يریـصح  دوب ، يو 
عجارم قوقح  هیرهـش و  زا  تعانق ، لاـمک ، اـب  ار  شیوخ  یناگدـنز  نآ  رد  هک  تشاد  یکچوک  يهناـخ  دوب  شیـالآ  تـالمجت و  زا  رود 

نم يارب  دوب . ریگتقو  ياههسلج  تاطابترا و  زا  رود  هعلاـطم و  فیلأـت و  نیودـت و  هحفص 7 ] لوغـشم [  هراومه  وا  دنارذگیم ... ماظع 
یناریا يهبلط  نم  يهعجارم  هک  نانچمه  دوب  بلاج  رایسب  تیفیک و ... عضو و  نیا  اب  هداس ، یگدنز  نیا  اب  یگرزب  تیصخش  نینچ  ندید 

هک باتک  يهمدـقم  مدرک ، حرطم  ار  عوضوم  هتـسب  هتـسکش و  یبرع  نکلا و  یناـیب  اـب  دومنیم ، رتزیگناتفگـش  وا  يارب  ناـشن  ماـنیب و 
لاحـشوخ رایـسب  مهاوخیم  هچ  وا  زا  دیمهف  هک  یماگنه  درک  دوصقم  نایب  هب  ینایاش  کمک  دهدیم  حیـضوت  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

ماما ترـضح  هک  تسا  نیمه  یـساسا  راک  تفگ  دـناوخ و  ار  باتک  يهمدـقم  تقد  اب  تفریذـپ و  زاـب  شوغآ  مرگ و  لابقتـسا  اـب  دـش و 
یمالـسا بالقنا  ریبک  ربهر  زا  ردقلا  لیلج  ملاع  نیا  ریدقت  لیلجت و  دننکیم  ناریا  رویغ  تلم  زرابم و  تیناحور  یلاعلا و  هلظ  دم  ینیمخ 

دوشگ و ار  شاهناخباتک  برد  دش و  دـنلب  هاگنآ  دوب ، یلاحـشوخ  یمرگلد و  بجوم  درـس  هدرـسف و  طیحم  نآ  رد  ناریا  عاجـش  تلم  و 
سرد تاریرقت  همه  اهنیا  تفگ : درک و  هراشا  تسد  اب  تشاد  ياـج  نآ  رد  گرب  دـص  رتفد  دـص  زا  زواـجتم  هک  داد  ناـشن  ار  ياهچقاـط 

نآ زا  یـسک  و  تسا ... یئوخ  هللا  ۀـیآ  هقف  سرد  تاریرقت  اـهنیا  تفگ  درک و  هراـشا  يرگید  يهچقاـط  هب  تسا و  یئوخ  هللا  ۀـیآ  لوـصا 
هب نآ  زا  یبیجع  لابقتسا  دش و  همجرت  ایند  يهدنز  نابز  راهچ  هب  متشون ، رگراک  قوقح  راک و  يهرابرد  رتفد  کی  نم  دوشیمن ، دنمهرهب 

ياههزوح فیاظو  يهرابرد  یبلاج  عبـشم و  لصفم ، ثحب  دوب ، هدـش  هدزناجیه  دروخرب  تاقالم و  نیا  زا  هک  مرتحم  فلؤم  دـمآ . لمع 
و دراد ، تیمها  شزرا و  لوصا  هقف و  تسین  لوصا  هقف و  هب  نتخادرپ  اهنت  اههزوح  هفیظو  زورما  تفگ  درک و  داریا  هعماـج ، زاـین  هیملع و 
، یـسایس لئاسم  هب  تسا  مزال  ياهزوح  ياهـسرد  لوصا و  هقف و  رانک  رد  دومن ، افتکا  نادـب  دـیابن  اما  دوش  یـسررب  ثحب و  تقد  اب  دـیاب 

نـشور زاب و  شنیب  نیا  اب  فلؤم  مینیبیم  هک  تسا  اج  نیا  زا  میـشاب ... هعماج  ياهزاین  تالکـشم و  يوگباوج  میزادرپب و  و ... یعامتجا ،
یف ةرادالا  مکحلا و  ماـظن   - 2 مالسالا . یف  یـسایسلا  ماظنلا   - 1 هحفـص 8 ] دننام [ : تسا  ریظنمک  هک  هتخادرپ  یبتک  فیلأت  نیودـت و  هب 

، هسنارف ياهنابز  هب  هدـش و  پاچ  راب  ود  هک  مالـسالا ، یف  لماعلا  قوقح  لمعلا و   - 3 تسا . هدش  همجرت  یسیلگنا  نابز  هب  هک  مالـسالا ،
اههتشون نیا  مامت  مالسالا . یف  ةرسالا  ماظن   - 5 مالسالا . یف  يوبرتلا  ماظنلا   - 4 تسا . هدش  همجرت  یسراف  هب  راب  ود  ودرا و  یـسیلگنا و 

هک دـلجم  نیدـنچ  رد  یقثولا ) ةورعلا  ثحاـبم  : ) دـننام دراد  لوصا  هقف و  رد  مرتـحم  فـلؤم  هک  تسا  یتاجهتـشون  تاـفیلأت و  رب  هوـالع 
لماک هرود  کی  ۀیافکلا ) حاضیا   ) و تسا . موص ) باتک  نایاپ  ات  دـیلقت  داهتجا ،  ) یقثولا ةورع  لوا  زا  یئوخ  هللا  ۀـیآ  هقف  سرد  تاریرقت 

تاریرقت هدش و  رضاح  زین  میکح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  سرد  هب  هقف  رد  يو  داتسا . نیمه  لوصا  سرد  تاریرقت  دلج ، راهچ  رد  لوصا 
رایـسب ياهراک  زا  تسا . هدروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  هورع ، رب  حرـش  روط  هب  یقثولا  ةورع  تاـقاسم  باـتک  يهراـبرد  ار  موحرم  نآ  سرد 

هدش رـشتنم  ریز  ياهباتک  نونکات  هک  دشابیم  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  یـسایس  خیرات  هب  نتخادرپ  یـشرق  فیرـش  رقاب  دنمـشزرا  دیفم و 
مامالا ةایح   - 2 تسا . هدیدرگ  همجرت  ودرا  یسیلگنا و  هب  هدش و  پاچ  راب  راهچ  دلج ، ود  رد  مالـسلاهیلع  نسحلا  مامالا  ةایح   - 1 تسا .

 - 5 مالسلاهیلع . رقابلا  مامالا  ةایح  مالسلاهیلع 4 -  نیدباعلانیز  مامالا  ةایح   - 3 تسا . هدش  پاچ  ررکم  دلج ، هس  رد  مالسلاهیلع  نیسحلا 
هک یباتک  مالـسلاهیلع  يداهلا  مامالا  ةایح   - 6 تسا . هدیـسر  پاچ  هب  راب  ود  هک  دلج ، ود  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  مامالا  ةایح 

يهنابیدا اناوت و  ملق  هب  نآ  نتم  هک  تسا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هحفـص 9 ] مامالا [  ةایح  يهمجرت  دیراد ، يور  شیپ  نونکا  مه 
لماک و عبتت  اب  ار  مالـسلاهیلع  متفه  ماما  یناگدـنز  نوگانوگ  داعبا  باـتک  نیا  رد  فلؤم  تسا  هدـش  هتـشاگن  یـشرق  فیرـش  رقاـب  خـیش 

متفه ماـما  یناگدـنز  نوگاـنوگ  طئارـش  فـلتخم و  راودا  كردـم  دصیـس  زا  شیب  هب  هعجارم  اـب  تسا و  هدوـمن  یـسررب  قـیمع  یقیقحت 
خیرات نینچ  ترـضح  نآ  يهرابرد  نونکات  تفگ  ناوتیم  تسا و  ریظنمک  دوخ  عون  رد  باتک  هک  يروط  هب  دنکیم  هئارا  ار  مالـسلاهیلع 
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همئا رما  ءایحا  شیوخ ، یلاع  فده  رارمتسا  رد  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  یناهج  هرگنک  اذل  تسا . هدشن  هتـشاگن  یـسایس  یلیلحت و 
خیش جاح  ياقآ  مالسالا  ۀجح  زا  دیامن ، رازگرب  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تیصخش  داعبا  يهرابرد  ار  هرگنک  نیموس  تفرگ  میمصت  (ع )

زا دراد و  هبرجت  رحبت و  همجرت  نف  رد  دشابیم و  طلـسم  یـسراف  یبرع و  نابز ، ود  رب  هک  هرگنک  یملع  تئیه  وضع  یئاطع  اضر  دـمحم 
هدربمان هناتخبشوخ  دیامن . همجرت  یسراف  هب  ار  باتک  نیا  دومن ، تساوخرد  تسا  هاگشناد  دیتاسا  دهـشم و  هیملع  هزوح  ءالـضف  ءاملع و 

هدومن ادا  ار  بلطم  قح  هدـمآرب و  هدـهع  زا  یبوخ  هب  دراد  عوضوم  رد  هک  يرحبت  هقباس و  اـب  هاـتوک  یتدـم  رد  و  مادـقا ، مهم  رما  نیا  هب 
ردـپ تیـصخش  داـعبا  نوـماریپ  هـک  هرگنک  نیموـس  رد  دراد ، راـختفا  ءاـنثلا  هـیحتلا و  فـالآ  هـیلع  اـضر  ترـضح  یناـهج  هرگنک  تـسا .

لـضاف مجرتم  دنمـشناد و  فلؤم  عبتت  قیقحت و  شالت ، لـصاح  هک  ار  دنمـشزرا  سیفن و  رثا  نیا  دـنکیم  رازگرب  متفه  ماـما  شراوگرزب 
ار زیزع  مجرتم  مرتحم و  فلؤم  تیقفوم  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـیامن . میدـقت  هعماج  هب  ترـضح  نآ  زا  ياهبناج  همه  لیلحت  يهرابرد  تسا 

اضر ترضح  یناهج  هرگنک  ریبد  يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالسلا  و  میدرگ . دنمهرهب  ناشیاههتشون  زا  زین  هدنیآ  رد  میراودیما  هدومن  تلئـسم 
هحفص 11 ] روپیسودرف [  لیعامسا  مالسلاهیلع 

مجرتم همدقم 

هللا و اناده  نا  الول  يدـتهنل  انک  ام  اذـهل و  انادـه  ام  یلع  دـمحلا هللا  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  یناگدـنز  زا  یلیلحت  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیموصعم يهمه  يهسدقم  راونا  دیدرت  نودب  هللا . ءادعا  مهئادعا  یلع  نعللا  هللا و  ءانما  هتیب  لها  یلع  هللا و  لوسر  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و 

لیـصا كرادـم  زا  هچنآ  دـنتیدحا و  سدـقم  تاذ  ینـسح  ءامـسا  متا  رهظم  توبن و  غورف  زا  بعـشنم  رون و  کـی  دادـتما  مالـسلا  مهیلع 
هب فصتم  صخـش  کی  يهلزنم  هب  ترثک  دادعت و  نیع  رد  هسدـقم  تاوذ  نیا  هک  تسین  نیا  زج  دـیآیم  رب  تایاور  تایآ و  یمالـسا و 
رد يزور  سدـقم  رون  نیا  دنـشابیم . بسانتم  فیاظو  نیگنـس و  ياهتیلوئـسم  اهبیـشن و  زارف و  زا  رپ  ینالوط ، يرمع  اب  هیلامک ، تاـفص 

نیمه رد  يزور  دوشیم و  رفک  كرش و  رهاظم  ینمیرها و  ياهورین  مامت  اب  ورایور  دربن  هب  رومأم  هک  دیاپیمن  يرید  هدش و  دلوتم  هبعک 
ار نیملسم  روما  مامز  ماجنارس  هدیزگ و  ار  یشومخ  جنک  زین  يزور  ددرگیم و  اهتب  نتسکش  لوئسم  هداهن  ربمایپ  يهناش  يور  هب  اپ  هبعک 
رد ار  لدع  طسق و  يهژاو  ماجنارس  هدش و  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان ، اب  ریگرد  اددجم  ینالوط  توکـس  نآ  زا  سپ  دریگیم و  تسد  هب 
هار نیا  رد  دـنکیم و  ماـمت  ناتـسرپایند  رب  ار  تجح  اوقت  متا  رهظم  ناونع  هب  هدرک و  ریـسفت  ـالمع  دوخ  تموکح  اـب  لاـس  جـنپ  زا  رتمک 

، یبتجم نسح  ماما  يراگدرورپ  ملح  رهظم  رد  تماما  رـصنع  راـب  رگید  دوشیم . اریذـپ  هبعکلا » بر  تزف و   » قشع همزمز  اـب  ار  تداـهش 
هب روط  نیمه  تدابع و  صالخا و  رهظم  نیدباعلانیز  تعاجـش و  رهظم  ءادهـشلادیس  وا  زا  سپ  و  دنکیم . یلجت  مالـسلاهیلع  ربکا  طبس 
هب تبون  ات  دنکیم  زورب  روهظ و  لامک ، تافص  زا  یفصو  لالج و  رهاظم  زا  يرهظم  ياهرود  ره  رد  تیرومأم  بسح  رب  نامز و  ياضتقا 
هب هک  وا  دسریم ، مالـسلاامهیلع  هحفـص 12 ] رفعج [  نب  یـسوم  ماما  ینعی  ظیغ  مظک  رـصنع  تماما و  کلف  رتخا ، نیمتفه  حـلاص  دـبع 
رد دوب و  یفنم  يهزرابم  هب  رومأم  هکلب  هدوبن  سابعینب  ياهتوغاط  ربارب  رد  هناحلـسم  زورما -  حالطـصا  هب  مایق -  هب  رومأم  نامز  ياضتقا 

تفص نارظنهاتوک  مهف  ناشیدنا و  جک  شنیب  رد  هک  ینعم  نآ  هب  هن  اما  تسا ، مظاک  هوتسن و  اسرفتقاط  تالکـشم  ثداوح و  مامت  ربارب 
یهللا دسا  مسجت  تماما و  رصنع  لماح  نونکا  هکلب  دشاب ، هتشگ  فیعـض  تماما  رـصنع  رد  نمـشد  اب  دربن  هصرع  رد  روضح  تعاجش و 
ردتقم هفیلخ  خیرات ، ریظنیب  توغاط  ینآ  شتبیه  زا  هک  تسا  مالسلامهیلع  مظاک  ماما  تداهش ، تعاجش و  رهظم  نیسح  ماما  یلع و  ماما 

يدامتم ياهلاس  شتنطلس  يدوبان  میب  زا  و  تشادن ! تحار  باوخ  هدوبن و  هدوسآ  روج -  نامکاح  نیرتردقرپ  دیـشرلا  نوراه  یـسابع - 
نیا دناسریم و  تداهش  هب  هدرک و  مومـسم  ماجنارـس  درادیم و  هاگن  اههجنکـش  نیرتدب  تحت  اهلاچهایـس  اهنادنز و  رد  ار  راوگرزب  نآ 
دوخ هب  یساره  میب و  زگره  اما  دنکیم ، لمحت  نمشد  زا  ار  بئاصم  نیا  مامت  هک  تسا  ماما  هداعلاقوف  تعاجش  تماهـش و  رب  لیلد  دوخ 
زاغآ زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  يهمئا  يهریس  راتفر و  راتفگ و  دیآیمن . رد  وناز  هب  نمشد  رصح  دح و  یب  ملاظم  ربارب  رد  دهدیمن و  هار 
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هک دـباییم  رد  ار  بلطم  نیا  یناسآ  هب  يرگـشهوژپ  ققحم و  ره  هک  تسا  رادروخرب  یگنهامه  ماجـسنا و  نانچ  زا  تبیغ  ناـمز  اـت  راـک 
ياههدوت همه  نیا  اب  دناهدرک . یلجت  یفلتخم  ياههولج  اب  هک  دنچره  دنرون  عبنم  کی  زا  ياهسدقم  راونا  تخرد و  کی  ياههخاش  نانیا 

ناماما تیصخش  تمظع و  رد  یتوافت  هک  ییوگ  هتسنادن  ای  هتسناد  ناگدنیوگ ، ناگدنسیون و  یهاگ  اهتـشادگرزب و  اهراعـش و  رد  مدرم 
ار مزال  تخانش  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  ماقم  زا  هدوبن و  انـشآ  تماما  موهفم  اب  نانیا  دیاش  هک  دوریم  روصت  نیا  و  دنلئاق ! مالـسلامهیلع 

لـصا نیا  اب  ار  هعماج  شیپ  زا  شیب  هک  دـناهدرک  هفیظو  ساسحا  هتـشاد و  هجوت  بلطم  نیا  هب  ناـگرزب  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  دـنرادن ،
مدرم هب  تسا  دیحوت  طرش  هک  ار  تماما  بهذلا -  هلـسلس  ثیدح  رد  مالـسلاهیلع -  اضر  ماما  يهدومرف  هب  هتخاس و  انـشآ  یمالـسا  مهم 
رتشیب هچره  یفرعم  هزیگنا  اب  مالسلاهیلع » رفعج  نب  یسوم  یگدنز  زا  یلیلحت   » تسا امش  يور  شیپ  رد  هک  یباتک  دننک . یفرعم  ناملـسم 

يهدنـسیون تسا و  هدـمآ  رد  ریرحت  يهتـشر  هب  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  تیالو  رهپـس  رتخا  نیمتفه  كانبات  يهرهچ  تماما و  خـماش  ماقم 
ملق اب  هدوب و  مهم  رما  نیا  يافیا  ددص  رد  هتشاد و  لماک  دح  رد  ار  ساسحا  نیا  هک  تسا  یناگرزب  دودعم  نآ  زا  یکی  قحب  نآ  دنمشناد 

ناتـسآ راوـج  رد  دوـخ  تکربرپ  رمع  لوـط  رد  هل  مظعم  تسا . هدـمآرب  ریطخ  هفیظو  هحفـص 13 ] نیا [  هدـهع  زا  یبوخ  هب  دوخ  ياـناوت 
هلمج زا  تسا ، هدرک  هضرع  شناد  فراعم و  ملاع  هب  ار  دنمـشزرا  دیفم و  باتک  اههد  مالـسلاهیلع ، یلع  نینمؤملاریما  همئالاوبا ، یتوکلم 
هدرک فیلأت  مالسلامهیلع  همئا  یگدنزومآ  سرد و  رـسارس  ینارون و  یناگدنز  یـسررب  لیلحت و  ینعی  هنیمز  نیمه  رد  سیفن  باتک  دنچ 
ۀجح راوگرزب  يهمالع  راثآ  هلمج  زا  دـلجم  ود  رد  ام  يهمجرت  دروم  نتم  لیلحت ) ۀـسارد و  رفعج ، نب  یـسوم  مامالا  ةایح   ) باتک تسا .

تماما ینارون  يامیس  نینچمه  روج و  يافلخ  یعقاو  يهرهچ  باتک ، نیا  رد  تسا  فرشا  فجن  میقم  یشرق  فیرـش  رقاب  ياقآ  مالـسالا 
زا نایرابرد  نامز و  يافلخ  رابرد  داسفا  ییارگهزره و  داسف ، تایانج و  تسا ، هتـشگ  یفرعم  یبوخ  هب  متفه  ماما  كانبات  يهرهچ  هژیو  هب 

ییوس زا  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  هژیوب  تیب  لها  ناـماما  ياهيراکادـف  تما و  تیادـه  داـشرا و  تعاـط ، صـالخا و  اوقت ، ملع و  یفرط ،
یلیلحت رثا  کی  همزال  هچنآ  دوخ  هب  صوصخم  ياهیرگنفرژ  اب  دنمـشناد  فلؤم  هک  یتسار  هب  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم 

لیبق نیا  زا  يرثا  رتمک  رد  هک  ياهبناج  همه  ياهلیلحت  تسا ، هداد  ماجنا  تروص  نیرتهب  هب  اویـش  یتارابع  اـب  راتـشون  نیا  رد  تسا  هدوب 
تارظن لئاسم  یبایهشیر  رد  تایاور ، تاـیآ و  یمالـسا ، ینغ  عبنم  ود  زا  يریگهرهب  رب  هوـالع  مرتحم ، فلؤم  مینیبیم . ار  نآ  ياـههنومن 

هب ار  هدنناوخ  هتخیمآ و  رد  دوخ  راشرس  قوذ  اب  ار  نارظنبحاص  رگید  قالخا و  ياملع  ناسانشناور ، ناسانشهعماج ، نادنمـشناد ، یملع 
نآ مدرم  يزور  هژیو  دیشرلا ، نوراه  ینعی  مالسلاهیلع ، ماما  رصاعم  توغاط  هژیوب  روج  يافلخ  تموکح  ناقفخ  تایانج و  لئاسم ، قمع 

بلج دوخ  هب  ار  هدنناوخ  رظن  هدوب و  هجوت  دروم  رایسب  هک  يزیچ  دنمشزرا  رثا  نیا  ماجنا  ات  زاغآ  زا  همه ، زا  رتمهم  دزاسیم . انـشآ  نامز 
ياـهتواضق بـصعت و  هنوـگره  زا  رود  هناـملاع و  ياهیـسررب  تیـالو ، خـماش  ماـقم  هـب  فـلؤم  تدارا  صـالخا و  نـیع  رد  دـنکیم ،

یـشهوژپ یگنهرف و  تکرح  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  ياهدروآهر  نیرتهب  زا  یکی  تفگ  دیاب  ياهبئاش ، ره  زا  رودـب  تسا . وا  يهنالوجع 
فراعم رشن  تهج  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  یناهج  يهرگنک  يرازگرب  هلمج  نآ  زا  دروخیم ، مشچ  هب  رانک  هشوگ و  رد  هک  تسا 

هتفای و رارمتسا  هتسیاش  رایسب  هحفص 14 ] لمع [  نیا  هک  نآ  هژیوب  تسا ، مالسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  يهبناج  همه  یفرعم  تیب و  لها 
اههرگنک نیا  رد  تسا  نتـشون  نتفگ و  مزال  هچنآ  ناماما  مامت  يهرابرد  یمالـسا  ناـققحم  نارظنبحاـص و  نادنمـشیدنا و  زا  توعد  اـب 

رارق هرگنک  نیموس  يهناتـسآ  رد  ام  کنیا  دریگیم . رارق  مومع  رایتخا  رد  رـشتنم و  ییاههعومجم  رد  تاقیقحت  لوصحم  دوشیم و  هتفگ 
هرگنک نیلوئسم  هدوب و  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  تیصخش  فلتخم  داعبا  يهرابرد  قیقحت  لوغـشم  روشک  لخاد  رد  يدایز  ناققحم  میراد ،

نیا رد  دندادیم  لامتحا  ایند  طاقن  ياصقا  رد  ای  تکلمم و  نیا  يایاوز  رد  هک  ار  هک  ره  دنتـسه و  لئاسم  ریگیپ  يدنمقالع  تیاهن  رد  زین 
روپیسودرف ياقآ  بانج  مالـسالا  ۀجح  مظعم  ردارب  هرگنک ، ریبد  نایم  نیا  رد  دناهدومن  يراکمه  هب  توعد  دشاب ، هتـشاد  ییآراک  نیمز 

فلؤم اب  هتفایرد و  ار  نآ  قیاـقد  تاـکن و  هدومرف و  هعلاـطم  ـالبق  دوخ  هک  ار  رـضاح  باـتک  مشاـب ، هدرک  یتمدـخ  اـت  دنتـساوخ  هدـنب  زا 
بناج نیا  هب  دوب ، هدرک  بلج  ار  هل  مظعم  رظن  شاهناققحم  ياهلیلحت  هدنـسیون و  یتسدهریچ  هتـشاد و  ییانـشآ  کـیدزن  زا  نآ  دنمـشناد 
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يهبیط حاورا  زا  دادمتـسا  ادـخ و  هب  لـکوت  اـهیراتفرگ  هـمه  اـب  باـتک  هعلاـطم  زا  سپ  زین  بناـج  نـیا  دـنداد ، ار  نآ  يهـمجرت  داهنـشیپ 
هک مدرکیم  روصت  اما  دوب ، مک  رایسب  تصرف  هک  نیا  اب  مدرک ، عورـش  ار  راک  هدومن ، هللا  یلا  جئاوحلا  باب  تیانع  هب  لسوت  نیموصعم و 

تـصرف نیرتمک  رد  ار  دـلج  ود  مه ، تازاحم  هب  مدومنیم  ساسحا  متقو  رد  یتکرب  هدـش و  ملاح  لماش  مالـسلاهیلع  ماما  تیانع  فطل و 
نیا رب  ار  هجوت  نیرتمک  قاروا  نیا  مامت  رد  نم  رادید  زج  شیدنم  مدیوگ  نم  رادلد  مشیدنا  هیفاق  انالوم : لوق  هب  و  مدرک ، همجرت  نکمم 

هللادـمحب هک  دوب  لباقان -  دـنچره  یتمدـخ -  ماجنا  قیفوت  و  راوگرزب ، نآ  تیانع  میوزرآ  طـقف  دوبن ، دندنـسپن  اـی  دندنـسپب  نارگید  هک 
تروص رد  هتسیرگن و  ضامغا  يهدید  هب  دش ، دهاشم  تارابع  رد  ییاهیتساک  ییاسران و  راتشون و  رد  یصقن  رگا  ور  نیا  زا  دش ، لصاح 

رارق ترخآ  ملاع  هریخذ  دریذپب و  ار  زیچان  تمدخ  نیا  هک  مراد  تلأسم  دنوادخ  زا  دومرف . دنهاوخ  دنمهرهب  دوخ  دیفم  تارکذت  زا  موزل 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هحفص 15 ] یئاطع [  اضر  دمحم  سدقم  دهـشم  نامیالاب . انوقبـس  نیذلا  انناوخال  انیدلاول و  انل و  رفغا  انبر  دهد .
بهذیل هللا  دیری  امنا  میلع -  عیمـس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀـیرذ  نیملاعلا -  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا 

هللا نا  انسح  اهیف  هل  دزن  ۀنسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  ةدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  اریهطت -  مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع 
هحفص 16 ] نینسحملا [ -  بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  ءآرضلا و  ءآرسلا و  یف  نوقفنی  نیدلا  روکش -  روفغ 

میدقت

هاگشیپ هب  مالسا ، رد  يرکف  تضهن  راذگناینب  هب  دیشخب . یهاگآ  ملع و  اهنآ  رب  دیمد و  تایح  حور  اهلـسن  يهمه  دبلاک  رد  هک  یـسک  هب 
لاح حرش  نآ ، رد  ات  متفای  قیفوت  هک  يراتشون  مرادیم . میدقت  مدوجو  مامت  اب  ار  زیچان  هیده  نیا  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  هللادبعوبا  ماما 

هراومه هک  ییاقآ  نآ  مهد ، رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  راوگرزب -  نآ  نیشناج  یصو و  اهنت  مالسلاامهیلع -  رفعج  نب  یسوم  شدنزرف 
دوخ يراوگرزب  هب  گرزب ! ماما  يا  سپ  تسا . هدوب  یئاسراپ  اوقت و  رد  میرم  نب  یـسیع  ریظن  و  هودنا ، مغ و  راتفرگ  هشیمه  نادـنز و  رد 

هحفص 17 ] فلؤم [  دشاب . یبوبر  ناتسآ  هب  مترخآ  رفس  يارب  ياهشوتهر  ات  شاب ! اریذپ  نم  زا  ار  زیچان  هیده  نیا 

مود پاچ  همدقم 

بلطم هب  دهد ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  هک  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  یگدنز  زا  هشوگ  ره  واکجنک ، ققحم  کی   - 1 - 
ناغمرا هب  ار  یناوارف  شـشخب  يراوگرزب و  یئابیز ، یبوخ و  دوخ  هارمه  دـشخردیم و  دیـشروخ  عاعـش  نوچ  هک  دـباییم  تسد  ياهزات 

ياهیگژیو زا  شداعبا ، مامت  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  یناگدنز  یتسارب ، تسا . تما  هار  ارف  شخبینـشور  دروآیم و 
فارحنا و زا  يرثا  چیه  هک  نشور  یشور  هار و  و  ثداوح ، ربارب  رد  یتخسرس  يرادیاپ و  قح ، هار  رد  تبالص  تسا : رادروخرب  یـصاخ 

لوصا هب  يدـنبیاپ  لـئاسم و  اـب  دروخرب  يراکادـف و  رد  هدوب و  لادـتعا  نیع  رد  لاـح  نیا  اـب  دوشیمن . هدـهاشم  نآ  رد  يریذـپفاطعنا 
يایگژیو اهنت  اهیگژیو ، همه  نیا  نایم  زا  تسا . هدوب  مجـسنم  گنهامه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  شور  اب  یمالـسا ،

هک تسا  هدوب  ییاسرفتقاط  ياهیراتفرگ  و  مهم ، ثداوح  ربارب  رد  يو  يرادیاپ  ربص و  تسا ، زاتمم  نادب  مالسلاهیلع  ماما  تیـصخش  هک 
یهاـتوک راوگرزب  نآ  هب  تبـسن  دنتـشاد  ناوـت  رد  روـج  ملظ و  زا  هچنآ  ره  اـهنآ  هک  یتـسارب  دـیدیم . دوـخ  ناـمز  ياـهتوغاط  تسد  زا 

کیرات ياهلولس  رد  ار  راوگرزب  نآ  ات  تفرگ  میمصت  لیلد  نیمه  هب  دیزرویم ، رارـصا  شیاهیراکمتـس  رب  همه  زا  شیب  نوراه  دندرکن .
نآ زا  یـسک  زگره  اما  درب ، رـس  هب  اهتقـشم  اهجنر و  عاونا  اـب  اهنادـنز  نیا  رد  لاـس  نیدـنچ  مالـسلاهیلع  ماـما  دزاـس ، ینادـنز  سوبحم و 

مامت ربارب  رد  هکلب  دـنک ، یباتیب  هحفـص 18 ] راهظا [  ای  تیاکـش و  هلگ و  نیرتمک  يراتفرگ ، همه  نیا  زا  هک  تسا  هدرکن  لقن  ترـضح 
یگدـنب تعاطا و  شراک  اهنت  هداد و  تداـبع  يارب  یتولخ  ياـج  وا  هب  دـنوادخ  هک  نیا  زا  تفگیم و  ساپـس  رکـش و  ار  ادـخ  اـهیتخس ،

هب همه  زا  شیب  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  راوگرزب  نآ  هک  دـننآرب  ناخروم  ناسیونهرکذـت و  يهیلک  درکیم . يرازگـساپس  رتشیب  تسوا ،
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دوجو رتش  يوناز  ياههنیپ  دننام  هدجس -  يدایز  رثا  رد  ییاههنیپ -  ترضح  نآ  يهدجس  عضاوم  رد  دوب ، لوغـشم  ادخ  تدابع  تعاط و 
رد يو  تدابع  ترثک  زا  لوقع  یتسارب  دش ، بقلم  تانفثلاوذ )  ) بقل هب  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  شراوگرزب  دج  نوچمه  تشاد و 

مالسلاهیلع ماما  هک  هاگنآ  عیبر -  نب  لضف  دنارذگیم . ادخ  تدابع  لاح  رد  ار  اهبـش  رادهزور و  اهزور ، دنریحتم ، دوب  ینادنز  هک  یتدم 
ام تسا ، ادخ  هب  شهجوت  ایند و  زا  وا  یـشوپمشچ  تیاهن  رب  هاوگ  هک  تسا  هدرک  لقن  يو  تدابع  زا  یناتـساد  دوب -  ینادنز  وا  هناخ  رد 
وا مالسلاهیلع  ماما  تدابع  ترثک  اوقت و  زا  نوراه  تادهاشم  درک . میهاوخ  لقن  ار  نآ  راوگرزب ، نآ  نادنز  زا  وگتفگ  ثحب و  نمـض  رد 
هک یتقو  تسا .»!! مشاهینب  نانابهر  زا  وا  : » تشادرب هدرپ  دوخ  نورد  یگدزتفگـش  زا  تراـبع  نیا  ناـیب  اـب  وا  دوب ، هدرک  هدزتریح  ار 

رظان هک  يدنس  يهداوناخ  دوب . تدابع  مرگرـس  تاقوا  مامت  دش ، ادخ  تدابع  شراک  اهنت  دیدرگ ، ینادنز  کهاش  نب  يدنـس  يهناخ  رد 
رد تماما  يهشیدنا  زا  ار  يدنـس  رهاوخ  هقیقـش ، تسا . ایبنا  شور  نامه  تسرد  شور  نیا  هک  دـندرک  هدـهاشم  دـندوب ، ترـضح  لامعا 
رب هک  تسا  شور  نیا  دش . دوخ  رـصع  نایعیـش  نیرتهتـسجرب  زا  يدنـس  يهون  مجاشک  هک  دش  نآ  لمع  نیا  راثآ  هلمج  زا  درب ، ورف  دوخ 
ارف ار  ادـخ  هب  هجوت  ایند و  رد  ییاسراپ  تمظع و  ياههلق  گرزب و  میهافم  يهمه  هک  تسا  نامه  و  ددرگیم ، مکاـح  اههشیدـنا  اـهلد و 

دننآرب ناخروم  یمامت  مینیبیم . ار  تواخـس  ینعی  مالـسلاهیلع  ماما  تیـصخش  گرزب  رهاظم  زا  رگید  ياهشوگ  اـج  نیا  رد  تسا . هتفرگ 
وا یتمحرم  ياههسیک  دـندوب ، شـشخب  راوازـس  هک  یناـسک  هب  تبـسن  دوب  صخـش  نیرتهدنـشخب  نیرتزاـبلد و  تسد و  راوگرزب  نآ  هک 
زا مه  زاب  هدش و  مالسلاهیلع  یسوم  هحفص 19 ] ششخب [  لومشم  هک  یـسک  زا  تسا  بجعت  : » دنتفگیم مدرم  هراومه  دوب . لثملابرض 

مامت دسانـشن . ار  وا  یـسک  ات  درکیم  یگدیـسر  بش  ياههمین  رد  ناـمورحم  ناتـسدگنت و  هب  راوگرزب  نآ  دـنکیم ». هوکـش  یتسدـگنت 
و درکیم . شزیر  نانآ  رب  تمحر  ناراـب  نوچ  شناوارف  شـشخب  دومنیم و  میـسقت  ناگدـنامرد  ناـناوتان و  نیب  هناـمیرک  ار  دوخ  تورث 

راوگرزب نآ  هک  نیا  رب  دـنراد  رظنقاـفتا  ثیدـح  ناـیوار  دادیم . تاـجن  تیمورحم  یتسدـگنت و  یخلت  ترارم و  زا  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب 
، دـندزیم هقلح  وا  فارطا  رد  نایوار  نادنمـشناد و  دوب . دوخ  نامز  درف  نیرتدنمـشناد  تشاد و  رایتخا  رد  ار  شناد  زا  یمیظع  ياهـشخب 

 - فلتخم نونف  مولع و  يهرابرد  دندرکیم ، طبـض  دنتـشونیم و  تعرـس  هب  نانآ  هک  نیا  رگم  دادیمن  رظن  ياهثداح  دادیور و  يهرابرد 
نیا تخاسیم . دـنمهرهب  ار  اهنآ  يدـیدج  لئاسم  زا  دـناهدرک و  لقن  ترـضح  نآ  زا  یبلاطم  مالـسا -  نیناوق  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  هژیوب 
مدرم يور  هب  ار  مارح  لالح و  باب  هک  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناـماما  زا  تسا  یـسک  نیتسخن  راوگرزب  نآ  هک  تسا  هجوت  لـباق  بلطم 
دیاب هک  دش ، یهاگشناد  روما  رادهدهع  مالسلاهیلع  قداص  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  سپ  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  [ . 4 . ] دوشگ
اهنآ شیپاشیپ  رد  هک  دنتساخرب  گرزب  نادنمشناد  زا  یعمج  اج  نآ  زا  اریز  دروآ ، باسح  هب  مالـسا  رد  یگنهرف  هسـسؤم  نیتسخن  ار  نآ 

هک دندرک ، افیا  دوخ  نامز  یملع  تکرح  دشر  يرکف و  تایح  دربشیپ  رد  ار  یمهم  شقن  نانآ  دناهتفرگ و  رارق  یمالـسا  بهاذم  ناربهر 
ار دوخ  مهم  تلاسر  و  تشاد ، هارمه  هب  ار  نآ  يربهر  مالـسا و  حور  هک  دوب  جاوما  نامه  تفای . شرتسگ  زین  اهرـصع  ریاس  هب  نآ  جاوما 
هک یتسارب  تفگ . میهاوخ  نخـس  نآ  ياهدروآهر  نیرخآ  زا  باتک  نیا  لالخ  رد  ام  و  دناسر ، رادـیب  ياههشیدـنا  هدازآ و  ياهـشوگ  هب 

مالسا تقیقح  تیعقاو و  راهظا  یمالسا و  گنهرف  یگدنبات  شناد و  رشن  تهج  رد  مالسا  ناربهر  نیرتناشخرد  زا  مالـسلاهیلع  متفه  ماما 
زا يرابدرب  تسوا ، ياهیگژیو  زا  زین  مشخ ، ندروخ  ورف  يرابدرب و  تسا ، رامـش  لباق  ریغ  هک  ياهتـسجرب  تازایتما  رب  هوالع  تسا . هدوب 

درکیم یبوخ  يدب ، ربارب  رد  ترضح ، نآ  هک  دناهتـشون  ناخروم  يهمه  تسا . راوگرزب  نآ  يدوجو  ناکرا  یتاذ و  تایـصوصخ  هلمج 
. دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  شدج  شور  دننامه  وا  شور  درکیم ، تشذگ  نارگید ، ياطخ  لباقم  هحفص 20 ] رد [  و 

ورف  ) مظاک هب  هک  اج  نآ  ات  داد  خساپ  دایز ، تشذگ  يدرمیاپ و  اب  دـید ، نازوتهنیک  تسد  زا  رازآ  تیذا و  يدـب و  زا  هک  ار  هچنآ  یمامت 
رد هک  ار  يراـثآ  هتـسجرب و  تافـص  ماـما و  ياـهیگژیو  اـم  هک  یتقو  تسوا . بقل  نیرتفورعم  بقل ، نیا  دـش و  بقلم  مشخ ) يهدـنروخ 

میهافم زا  هچنآ  ره  یناسنا و  تالامک  مامت  عماج  ار  وا  میهدیم ، رارق  یـسررب  دروم  تسا  هدنام  راگدای  هب  وا  زا  قالخا  راتفر و  يهنحص 
ار وا  راونا  زا  يوترپ  ای  دـنک و  هراشا  وا  شبات  يایاوز  زا  ياهشوگ  هب  دـناوتب  باـتک  نیا  دـیاش  و  مینیبیم . دراد ، یکین  ریخ و  يهشیر  هک 
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نیا هکلب  درادـن . يرگنفرژ  ربدـت و  نودـب  ینید ، سیدـقت  کی  اـهنت  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  ناـماما  زا  هعیـش ،  - 2 دزاـس - . رگهولج 
ینئمطم لیالد  هعیش  و  تسا . ناهرب  لیلد و  يور  زا  تفایرد  لمأت و  تقد و  هب  دنتسم  شداعبا ، مامت  رد  دوخ و  رهوج  تاذ و  رد  سیدقت 

ماـمت داـقتعا  هکلب  هعیـش ، هدـیقع  هک  یتـسار  هب  تسا ... رود  یـسب  يریذـپهشدخ  لدـج و  رـصنع  هنوـگ  ره  زا  هک  دراد  سیدـقت  نـیا  رب 
ره رب  تسا . مالـسا  تلاـسر  قـمع  زا  مالـسا و  حور  تقیقح و  زا  هتفرگ  تأـشن  مالـسلامهیلع ، تیب  لـها  یتـسود  ترورـض  رب  نیملـسم ،

يهیآ دشاب ، هتشاد  نانآ  هب  تبسن  ار  تادارا  نیرتصلاخ  تبحم و  نیرتقیمع  شبلق ، يافرژ  دوجو و  قامعا  رد  هک  تسا  بجاو  یناملسم 
لق تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  هدابع  هللا  رـشبی  يذلا  کلذ  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  تسا ، بلطم  نیا  يایوگ  تدوم ، يهفیرش 

هک دننآ  رب  نارـسفم  يهمه  [ . 5 « ] روکـش روفغ  هللا  نا  انـسح  اهیف  هل  دزن  ۀنـسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ال 
هک اج  نآ  دراد  هراشا  یعفاش  ماما  هکراـبم ، يهیآ  نیمه  نومـضم  رب  و  [ 6  ] تسا هدش  لزان  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هرابرد  هکرابم  يهیآ 

ترورض رد  یحیرـص  تایاور  صوصن و  [ . 7 « ] هلزنأ نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف  مکبح  هللا  لوـسر  تیب  لـهأ  اـی  [ » هحفص 21 دیوگیم [ :
نمشد هک  ره  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنیوگیم  صوصن  نیمه  و  تسا ، هدیـسر  رتاوت  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  یتسود 

: تسا هدومرف  هداد و  رارق  دـیجم  نآرق  ریظن  نیرق و  ار  اهنآ  دـشابیم و  حلـص  رد  تسا ، حلـص  رد  اهنآ  اب  هک  ره  اب  نمـشد و  تسا ، اـهنآ 
اهنآ زا  یکی  دـش ، دـیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  دـینز  گنچ  نادـب  هک  یتقو  ات  مراذـگیم و  اج  هب  یتناـما  امـش  ناـیم  رد  نم  هک  یتسارب  »

رگیدـکی زا  زگره  ود  نآ  و  نم . نادـناخ  ترتع و  يرگید  نیمز و  نامـسآ و  نیب  لصتم  نامـسیر  ادـخ  باـتک  تسا : يرگید  زا  رتگرزب 
[ . 8 .« ] درک دیهاوخ  راتفر  هنوگچ  اهنآ  اب  نم  زا  سپ  هک  دیرگنب  امـش  سپ  دندرگ . زاب  نم  هب  رثوک  ضوح  رانک  هک  نیا  ات  دـندرگن  ادـج 
زا یمهم  مایپ  لماح  تسا و  يوبن  ثیداـحا  نیرتقثؤم  نیرتروهـشم و  زا  ثیدـح  نیا  دـناهدرک ، تیاور  نیملـسم  ماـمت  ار  نیلقث  ثیدـح 

نادناخ رد  تماما  راصحنا  رب  هعیش  هک  تسا  یلیالد  نیرتنشور  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  هک  يروط  نامه  دشابیم ، مالـسا  یتدیقع  لئاسم 
اب ار  نانآ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  دنکیم . لالدتسا  ناهانگ ، اهـشزغل و  زا  نانآ  تمـصع  رب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نآرق و یفرط  زا  دوش ، نآرق  نالطب  ثعاب  تسناوت  دهاوخن  هدنیآ  رد  هتـسناوتن و  هتـشذگ  رد  يزیچ  تسا و  هدرمـش  ناسمه  دیجم  نآرق 
ربمایپ هدوب و  دیجم  نآرق  زا  ییادج  يهلزنم  هب  ماکحا ، اب  یتفلاخم  گناب  عون  ره  هک  تسا  یعیبط  دنریذپان و  ییادـج  رگیدـکی  زا  ترتع 

. تسا هتـسناد  یفتنم  ار  اهنآ  ییادـج  دـندرگزاب -  وا  هب  رثوک ، ضوح  راـنک  رد  هک  یتقو  هحفـص 22 ] ات [  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نیا ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا . راکشآ  حضاورپ و  نانآ  یتسود  تبحم و  بوجو  تمصع و  رب  ثیدح  نیا  تلالد  نیاربانب ،

ياـههنیمز رد  يورجک  زا  يریگوـلج  تما و  نتـشاد  راوتـسا  نوـصم و  راوـگرزب  نآ  فدـه  اریز  تسا ، هدوـمرف  رارکت  اـهراب  ار  ثیدـح 
یمارگ نآ  نینچمه  و  [ . 9 . ] دنتفین شیپ  سپ و  اهنآ  زا  و  هدیدرگ ، تیب  لها  هب  کسمتم  هک  نیا  رب  طورـشم  دوب ، اهنیا  لاثما  یتدـیقع و 

قرغ دیزرو  فلخت  سک  ره  و  تفای ، تاجن  دش ، یتشک  راوس  یسک  ره  تسا ، حون  یتشک  ناسب  نم  تیب  لها  ناتـساد  یتسارب ، : » دومرف
دیس موحرم  [ . 10 « ] تسا هدـیزرمآ  دوش  دراو  رد  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  لیئارـساینب  رد  هطح ) باب   ) نوچمه نم  تیب  لها  لثم  دـش ،

ینادیم دوخ  وت  : » مینکیم لقن  ار  ناشیا  ترابع  نیع  ام  هک  دنکیم ، یبایشزرا  ار  ثیدح  نیا  دوخ ، تاعجارملا »  » باتک رد  نیدلافرش 
و درب ، هانپ  ناشیا  هب  ینید  روما  رد  هک  ره  هک  تسا  نآ  حون  یتشک  هب  تیب  لها  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیبشت  زا  ضرغ  هک 

نوچمه دـنک ، فلخت  ناشیا  زا  سک  ره  تسا و  هتفای  تاجن  خزود  باذـع  زا  دـنک ، تفایرد  موصعم  ناـماما  زا  ار  شنید  عورف  لوصا و 
هب هانپ  نیا -  دـش و  قرغ  بآ  رد  نآ  هک  توافت  نیا  اب  درب ، هانپ  هوک  هب  ادـخ  مشخ  زا  تاجن  يارب  حون ، نافوط  زور  رد  هک  تسا  یـسک 

رهاظم زا  يرهظم  ار  رد  نیا  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هطح ) باـب   ) هب تیب  لـها  هیبشت  تهج  اـما  منهج ! يهتخادـگ  شتآ  رد  ادـخ - 
تهج دوب  نیا  . ) تسا هدوب  ناگدـنب  شزرمآ  يارب  ياهلیـسو  هداد و  رارق  شیئایربک  يهناتـسآ  رد  شنرک  دوخ و  تمظع  ربارب  رد  عضاوت 

لها هیبشت  تهج  : » دیوگیم هحفـص 23 ] تسا [ ، هدرک  لقن  ار  اهنآ  ریاظن  ثیداحا و  نیا  هک  نیا  زا  سپ  رجحنبا -  اما  ام .) رظن  زا  هیبشت 
ناملاع يهلیـسو  هب  تیادـه  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  تمعن  زا  يرازگـساپس  روظنم  هب  هک  ره  هک  تسا  نآ  یتشک  هب  مالـسلامهیلع  تیب 
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تمعن نارفک  يایرد  رد  دزرو ، فلخت  سک  ره  و  هتفای ، تاجن  اهنآ  اب  تفلاخم  تملظ  زا  دنک ، میظعت  درادب و  تسود  ار  اهنآ  تیب ، لها 
 - هطح باب  هب -  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هیبشت  و  : » دیوگیم هک  اج  نآ  ات  تسا ». هدش  كاله  نایغط  یـشکرس و  نابایب  رد  هدـش و  قرغ 

شزرمآ يهلیـسو  رافغتـسا ، عضاوت و  يور  زا  ار  سدقملا -  تیب  ای  احیرا  باب  رد -  نآ  زا  دورو  دـنوادخ  هک  يروط  نامه  هک  تسا  نآ 
دوب نیا  [ . 11 .« ] تسا هداد  رارق  شزرمآ  يهلیسو  تما  نیا  يارب  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  یتسود  روط ، نیمه  دوب ، هدرک  ررقم  ناهانگ 

بجاو و تیب  لها  تبحم  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  حیرص  روط  هب  تایاور  نیا  مالسلامهیلع و  تیب  لها  يهرابرد  هدراو  تایاور  زا  یضعب 
زا هنامیمص  یتسود  نیا  رهاظم  رب  راصتخا  روط  هب  میهاوخیم ، هک  نیا  زج  دنراد ، عامجا  نیملـسم  مامت  هک  تسا  یلوق  نیا  و  تسا ، مزال 

مهتم هعیـش ، نانمـشد  زا  یـضعب  هک  يروط  نآ  تسا -  تبحم  رد  يورهدایز  ولغ و  بلطم ، نیا  عقاو  ایآ  مینیبب  مینک و  هراـشا  هعیـش ، رظن 
لماوع زا  يدراوم  نینچ  رد  نتفگ  نخـس  هک  مینکیم  روصت  اـم  تسا ؟ اربـم  كاـپ و  تمهت  نیا  زا  هعیـش  نماد  هک  نیا  اـی  و  دـننکیم - 

. تسا هدنیآ  ياهلسن  هار  رـس  زا  ییادج ، تاهبـش  هقرفت و  راجنهان  يایاقب  ندش  هتـشادرب  ثعاب  هدوب و  ناناملـسم  نایم  یکیدزن  یتسود و 
و دریگیم ، مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  ار  شینید  عورف  لوصا و  هعیـش ،  - 1 تسا : ریز  حرش  هب  هعیـش  هاگدید  زا  تیب  لها  یتسود  رهاظم 
رب اذل  هدرک و  لمع  اهنآ  قباطم  تسرد  دیاب  و  تسا ، تنس  ءزج  نانآ  ریرقت  راتفر و  راتفگ ، هب  يدنبیاپ  هک  دناهدیقع  نیا  رب  نایعیـش  مامت 

یمالسا بهاذم  رگید  هب  یعرش  لئاسم  رد  هدومن و  راوتـسا  ار  دوخ  دیاقع  ياههیاپ  تسا  هدیـسر  مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  هچنآ  ساسا 
تاـنایب هکلب  هدوـب ، مالـسلامهیلع  تیب  لـها  هب  تبـسن  بصعت  اـی  صاـخ و  بزح  هب  شیارگ  تهج  زا  هن  شور  نیا  تـسا ، هدرکن  هجوـت 

 ] مامت هک  يرتاوتم  ثیداحا  رگید  نیلقث و  ثیدـح  نوچ  مه  هدیـسر -  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  یعطق  حـیرص و 
ربمایپ كاپ  ترتع  هب  کسمت  ترورض  رب  ینـشور  هب  دراد و  بلطم  نیا  رب  تحارـص  دناهتفریذپ -  ار  اهنآ  یتسرد  ناناملـسم  هحفص 24 ]

زا تایاور  رودص  تحص  رب  ربتعم  نظ  ای  نیقی و  زا  سپ  هتبلا  تسا -  هدیسر  نانآ  زا  هک  یتیاور  هب  يدنبیاپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لالدتـسا نایب و  اب  ار  تهج  نیا  تاعجارملا »  » دوخ دنمـشزرا  باتک  رد  نیدلافرـش  دیـس  همـالع  موحرم  دراد . دـیکأت  ناراوگرزب -  نآ 

زا ریغ  هب  عورف ، رد  يرعـشا و  بهذم  زا  ریغ  یبهذـم  هب  لوصا ، رد  ام  هک  نیا  : » دـیامرفیم هدرک ، نایب  رتهب  رتحـضاو و  ياهنوگ  هب  رتشیب ،
داـهتجا رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هن  تسا و  بصعت  يور  زا  هن  صاـخ و  بزح  هب  شیارگ  رطاـخ  هـب  هـن  میدـنبیاپ ، هناـگراهچ  بهاذـم 

ار اـهنآ  لـمع  ملع و  تمظع  هب  اـی  مینادیمن و  راکتـسرد  نیما و  لداـع ، ار  ناـنآ  هک  نیا  يارب  اـی  و  میراد . دـیدرت  بهاذـم  نآ  ناربـهر 
لحم تلاسر ، هاگیاج  و  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  يهمئا  بهاذم  هب  ات  تسا  هدرک  راداو  ار  ام  هک  تسا  یعرش  لیالد  نیا  هکلب  میسانشیمن ،

، باتک تنس و  فراعم  یهقف ، دعاوق  لوصا و  ینید ، دیاقع  عورف و  رد  و  میوش ، دقتعم  نآرق  یحو و  لوزن  ياج  ناگتـشرف و  دش  دمآ و 
هب دبعت  و  ناهرب ، لیالد و  مکح  ربارب  رد  ندش  میلست  رطاخ  هب  اهنیا  مامت  میراپسب ، لد  نانآ  هب  اهنت  یگدنز  بادآ  راتفر و  قالخا و  مولع 

تیب لـها  يهـمئا  تفلاـخم  رب  ناـهرب  لـیلد و  رگا  اـما  داـب ! وا  نادـناخ  ماـمت  وا و  رب  ادــخ  دورد  تـسا ، نیلــسرم  ءاـیبنا و  رـالاس  شور 
تسد هب  يرگید  بهذم  قیرط  زا  لمع -  ماقم  رد  ار -  ناحبـس  يادخ  هب  تبرق  دصق  میتسناوتیم  ای  و  دوب ، ام  سرتسد  رد  مالـسلامهیلع 

اما میدرکیم ، تکرح  نانآ  یپ  رد  میتفرگیم و  یپ  ار  نیملـسم  يهدوت  هار  يردارب  يهتـشر  ماکحتـسا  یتسود و  رطاخ  هب  زین  ام  میروآ ،
روصت و  : » دنکیم هفاضا  دزادنایم ». هلـصاف  شیاههتـساوخ  وا و  نیب  دهدیم و  تهج  ار  نمؤم  هک  تسا  نیهارب  هلدا و  نیا  هک  مینک ، هچ 

رد ددرگ ، مالسلامهیلع  ام  ناماما  هب  تبـسن  لمع -  ای  ملع  رد  بهاذم -  ناربهر  يرترب  هب  دقتعم  هک  دشاب  نآ  تأرج  ار  یـسک  منکیمن 
ياهـصخاش نید و  رد  فالتخا  زا  ینمیا  ثعاب  ترفغم و  يهلیـسو  تاجن و  ياهیتشک  ربمایپ و  نامدود  زا  كاپ و  ناربهر  نانیا  هک  یلاح 

اهنآ زا  تسا : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  هحفص 25 ] رد [  دنتما ، نایم  رد  ادخ  لوسر  راگدای  تناما و  تیاده و 
مالسا ردص  ياضتقم  هک  ینادیم  هچ  تسا ، تسایس  نیا  اما  دنیامش . زا  رتاناد  نانآ  اریز  دیوشیم ، تکاله  راچد  هک  دیتفین  شیپ  سپ و 

هکلب : » تسا هدومرف  هدرک و  دییأت  ار  نیدلافرش  دیـس  نخـس  زا  ینارون  شخب  نیا  میلـس -  خیـش  رهزا -  خیـش  [ . 12 [ »!؟ تسا هدوب  هچ 
کی شور و  کی  اهنآ  مامت  اریز  دنتـسه ، يوریپ  هب  رتهتـسیاش  نارگید  هعبرا و  بهاذم  ناربهر  زا  امـش  ماما  هدزاود  هک  دندقتعم  یـضعب 
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نآ هک  دـنراد  يدایز  فالتخا  هقف ، باوبا  مامت  رد  هک  هناـگراهچ  ناربهر  فـالخ  رب  دـناهدرک ، مظنم  یـسررب و  ار  نآ  دـنراد و  بهذـم 
يربارب دناوتیمن  طبـض  ماقم  رد  دنک ، یـسررب  رفن  کی  هک  ار  هچنآ  تسا  یهیدـب  و  تسا . طبـض  لباق  ریغ  دودـحمان و  فالتخا ، دراوم 
صخـش يارب  یتهج  فاصنا و  اب  مدآ  يارب  فقوت  ياج  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـناهدرک ، دـییأت  یـسررب و  نت  هدزاود  هک  ار  هچنآ  اـب  دـنک 

هک تسا  هدرک  نالعا  هداد و  رارق  دیکأت  دروم  زین  توتلش -  خیش  رهزا -  عماج  خیـش  ار  بلطم  نیمه  [ . 13 .« ] دراذگیمن یقاب  فرحنم ،
هتـشون یمالـسا  هقف  رد  هک  تسا  يزیچ  نیرتنئمطم  ندوب ، عقاو  هب  کیدزن  لالدتـسا و  قمع  يرکف و  تلاصا  رظن  زا  هیماـما  يهعیـش  هقف 

، هتشادن يوردنت  هنوگ  چیه  تسا ، هتشاد  زاربا  ار  نآ  دراوم  مامت  رد  هتسج و  کسمت  نادب  هعیش  هک  یتارظن  نیا  تسا  یعیبط  تسا ، هدش 
مالسلامهیلع تیب  لها  ناماما  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  هعیش   - 2 تسا . فارحنا  هنوگ  ره  زا  رود  داعبا ، مامت  رد  يورهنایم و  نیع  رد  هکلب 

، رمالا یلوا  رکذ ، لها  نانآ : دناهدرک ، لمع  وا  ياهروتـسد  مامت  هب  دناهدومنن و  ار  یهلا  رما  درمت  زگره  هک  دنیادخ  راوگرزب  ناگدـنب  زا 
ياضف هب  دورو  ياهرد  روشک و  ناگدنرادهگن  مدرم ، ناگدـننکهرادا  ادـخ ، ملع  ياههنیجنگ  یهلا ، بزح  ادـخ ، ناگدـیزگرب  هللا ، ۀـیقب 

ماما تسا ، هدومرف  راـنکرب  اهیدـیلپ  زا  كاـپ و  اـهیتشز  زا  هتـشاد و  نوصم  فـالتخا  بوشآ و  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  یتسارب  دـننامیا .
لهج يهدنرب  نیب  زا  یهاگآ و  شناد و  ناگدننکهدنز  ص )  ) دمحم لآ  [ » هحفص 26 تسا [ : هدرک  فیصوت  نینچ  ار  نانآ  نینمؤملاریما 
نخـس ناشراتفگ  يراوتـسا  یتسار و  زا  ناشتوکـس  هدوب و  ناشنطاب  رگنایب  ناشرهاظ  هدرک ، ناشییاناد  زا  تیاکح  ناشیا  ملح  دـنینادان ، و 

، هلیـسو نادب  هک  دنتـسه  ییاههاگهانپ  مالـسا و  ياهنوتـس  نانآ  دنرادن ، یفالتخا  زین  رگیدکی  اب  هدرکن و  فلاخم  قح  اب  نانآ  دـیوگیم ،
یبوخ هب  ار  نید  ناشیا  دوشیم . هدـیرب  قح ، روهظ  ماگنه  هب  لطاب  نابز  دوشیم و  رود  اجنآ  زا  لطاب  ددرگیم و  زاـب  دوخ  ياـج  هب  قح 

اما دـندایز ، ملع  نـالقان  اریز  ندرک ! لـقن  ندینـش و  اـهنت  يور  زا  تخانـش  هن  تسا ، لـمع  یهاـگآ و  يور  زا  تخانـش  نـیا  دـنتخانش و 
نینچ ار  دمحم  لآ  شاهتـسجرب  دـیاصق  زا  یکی  رد  تیمک -  مالـسا -  رعاش  نیرتگرزب  [ . 14 .« ] دنکدنا لمع  ماقم  رد  ناگدـننکتیاعر 

مالسالا و دعاوق  یسرم  انلا س و  أطخأ  نم  باب  نیبیصملا  ماکحالا و  يرع  یف  روجلا  نم  نیدیعبلا  يدن و  نم  نیبیرقلا  دنکیم : فیصوت 
یلماک نزولا  یحجار  ماتیالا  نضاوح  يوأمف  اـنلا س  لـحما  نا  نیذـلا  ثویغ  مارـضب و  هدوقو  مارـض  فل  نا  برحلا  یف  ةاـفکلا  ةاـمحلا 

دوب نیا  هحفـص 27 ] [ . ] 16 [ ] 15  ] مانغألا ۀـیعر  ءاوس و  انلا س  ۀـیعر  يری  نمک  ۀـساس ال  ماسجلا  رومـالا  اـب  نیبط  ةریـس  لا  یف  لدـعلا 
رـصاعم زین  دوخ  تسا و  هدرک  فیـصوت  ار  نانآ  ارـسهدیصق -  رعاش  تیمک -  هک  يروط  نامه  ص ،)  ) ربمایپ نادناخ  تاماقم  زا  ياهمش 

شناد و ملع و  رظن  زا  ناشیا  هک  هتـشاد  رواب  هجیتن  رد  تسا و  هدومزآ  ار  ناشیا  تلـصخ  وخ و  هتـشاد و  ترـشاعم  نانآ  اب  هدوب و  ناـشیا 
لد و زا  دـنرادن ، ریظن  یناسنا ، خـیرات  مامت  رد  دنـشابیم و  درف  هب  رـصحنم  يهخـسن  نید ، رد  تقد  يرگنفرژ و  شـشخب و  تواخس و 

تـسا یعیـش  يهشیدنا  مهم  شخب  زا  يریوصت  دوخ  هک  تسا  هدورـس  نانآ  يهرابرد  ار  دوخ  تایمـشاه  هتخادرپ و  عافد  هب  نانآ  زا  ناج 
اربم دوخ  ناماما  يهرابرد  ولغ  زا  هیماما ، هعیش  لاح  ره  هب  تسا . هدومن  لالدتـسا  يوبن  تنـس  هب  يدراوم  رد  ینآرق و  تایآ  هب  یهاگ  هک 

ناوریپ تسا . دوبعم  دنوادخ  يهجرد  هب  ماما  ندناسر  ولغ ، تقیقح  دنمالسا . نید  زا  جراخ  هارمگ و  ولغ ، ناوریپ  هک  تسا  نآ  رب  تسا و 
زا مالـسلاهیلع  ماما  هاگنآ  یتسه ! راگدیرفآ  دنتفگ : متـسیک ؟ نم  دومرف : یتسه ! تدوخ  وت  دنتفگ : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  هب  ولغ ،
هک یلاح  رد  اهنآ  دنازوسب و  ار  اهنآ  زا  یضعب  تفرگ  میمـصت  ماما ، دنتـشگن . زاب  دوخ  یهارمگ  زا  ناشیا  اما  دننک . هبوت  ات  تساوخ  اهنآ 

نخـس تسا  نیا  [ . 17 ! ] دـنکیم باذـع  شتآ ، اب  هک  تسا  ناـمه  وا  تسا ، ادـخ  وا  دـنتفگیم : بترم  دـندشیم ، هدرب  شتآ  تمـس  هب 
عطاق یعضوم  نانآ  اب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناماما  عضوم  دندیدرگ . دترم  نوریب و  ادخ  یگدنب  زا  هدرک و  يوردنت  نید  رد  هک  یتالغ 

ماما دناهدرک . مکح  یمالسا ، يهعماج  زا  ناشیا  درط  يرانکرب و  نانآ و  اب  ترشاعم  تمرح  اهنآ و  لتق  بوجو  هب  هک  تسا  هدوب  نشخ  و 
[ . 18 . ] تسج يرازیب  وا  زا  دومن و  نیرفن  نعل و  ار  وا  درک  ولغ  يو  يهراـبرد  ریـشب  نب  دـمحم  هک  یتقو  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

ولغ و هنوگ  چیه  هللادمحب ، و  تسا ، مالسا  تیعقاو  حور و  زا  هتفرگ  تأشن  مالسلامهیلع  تیب  لها  ناماما  يهرابرد  هعیش  يهدیقع  یتسارب 
. ] تسا زاتمم  لیلد  قطنم و  تلاصا ، نتـشاد  هب  هدوب و  كاپ  اربم و  یتساک  مک و  ره  زا  و  درادن ، دوجو  نآ  رد  یلقع  قطنم  زا  فارحنا  ای 
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، هعیـش هک  تسا  نآ  دـنلئاق  دوخ  يهمئا  يارب  نایعیـش  هک  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تیالو  يهتـسجرب  ياهیگژیو  زا  هچنآ   - 3 هحفص 28 ]
یمایپ نانآ ، زادگناج  بئاصم  يارب  ازع  سلاجم  يراوگوس و  مسارم  دنکیم ، افیا  ار  اهنآ  لیاضف  رشن  اهنآ و  مان  نتـشاد  هگن  هدنز  شقن 

قح هار  رد  ار  نانآ  يراکادف  قیمع و  تبحم  ندوب و  یهلا  ياوقت  لماک  يهنومن  یگدـنز و  قالخا و  شور  هار و  سلاجم  نآ  رد  دراد و 
كاپ روبق  ترایز  هب  ادخ -  هب  نتـسج  برقت  كربت و  دصق  هب  هعیـش -  هک  يروط  نامه  دنکیم . وگزاب  یمالـسا ، يهعماج  هب  تمدخ  و 
هدرک بجاو  نیملـسم  مامت  رب  ص )  ) ربمایپ ترتع  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  تسا  یتسود  رهاظم  نیرتـالاب  زا  اـهنیا  هک ، اریز  دوریم ، ناـنآ 

يهبئاش هنوگ  چیه  اهنآ  رد  دراد و  داقتعا  مالـسلامهیلع  همئا  هب  تبـسن  هعیـش  هک  تیب  لها  تیالو  ياههاگدـید  زا  یـشخب  دوب  نیا  تسا .
اب مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  يهرابرد  ام  هک  تسا  هنالداع  تبحم  نیمه  ساسا  رب  درادن و  دوجو  تبحم  رد  يورهدایز  ای  ولغ و 

ناوت هک  اـجره  اـت  قح -  يارب  اـهنت  هک  تسا  یققحم  نآ  عضوم  ثحب ، نیا  رد  اـم  عضوم  مینکیم . وگتفگ  ثحب و  تیمیمـص  تناـما و 
لها ناماما  زا  یماما  چـیه  ام  هک  تسا  نآ  تسا ، زیگنا  لاؤس  اـج  نیا  رد  هک  يزیچ   - 3 دوریم - . شیپ  دنکیم و  ثحب  دشاب -  هتـشاد 

روج و ملظ و  نیرتدب  نانآ  يهمه  دشاب . هدرب  رـس  هب  یتحاران  هرهلد و  سرت و  زا  رود  هب  مارآ و  نمیا و  یگدنز  رد  هک  مینیبیمن  ار  تیب 
نیا لماوع  نیرتمهم  دـیاش  و  تسا . هدوب  تیمومـسم  ای  ندـش و  هتـشک  ناـشیا ، زا  کـی  ره  زیگنامغ  ماجنارـس  و  دـناهدید ، ار  اـههجنکش 

لوؤسم تما  نیا  یتسرپرـس  نتـشاد  هدـهع  رب  یعامتجا و  تیعقوم  هب  رظن  ناراوگرزب  نیا  دـشاب : ریز  حرـش  هب  ام -  رظن  زا  اـهيراتفرگ - 
هحـص هدیدمتـس ، یگدـنامرد  رب  رگمتـس و  روج  تدـش  رب  دـندوب . زین  نانآ  حـلاصم  نیمأت  ناشیا و  قوقح  زا  يرادـساپ  اهنآ و  هب  هجوت 

، نامکاح نیا  فده  اهنت  دندرکیم . اشفا  دنتشادن -  هجوت  یمومع  تحلصم  هب  هک  ار -  دوخ  رصع  نامکاح  تسایـس  بیاعم  هتـشاذگن و 
: دـننام ناـنآ -  رثکا  زا  هک  يروط  هب  دوب ، راوگاـن  ياـهراک  هب  هحفـص 29 ] مدرم [  راـبجا  یـشکهرهب و  نارگید و  رب  دوخ  نداد  حـیجرت 

تیعر روما  يهرابرد  یششوک  چیه  یسابع -  يوما و  ناهاشداپ  زا  ناشیا  ریاظن  مکح و  نب  ناورم  هیواعم ، نب  دیزی  نایفسیبا ، نب  ۀیواعم 
يدایز شالت  یمومع ، روج  ملظ و  يهعاشا  يهنیمز  رد  نانآ  دشن . هدید  مدرم ، حلاصم  هار  رد  شالت  ای  و  اهراک ، ماجنا  رد  تیمیمص  ای  و 

ار بارـش  ياههساک  دوب ، هدـنزاون  نز  درم و  ياههورگ  زا  رپ  ناشیاهخاک  دنتـشاد ، یـصاخ  هجوت  ینارتوهـش  ینارذگـشوخ و  هب  هتـشاد 
هک ار  یتموکح  يانبم  هک  نیا  مغریلع  دوب ! ازج  زور  ادـخ و  دای  دوبن ، اـهنآ  هاگتـسد  رد  هک  يزیچ  اـهنت  دـندنادرگیم ، تسد  هب  تسد 

ینید روما  هب  هجو  چـیه  هب  ناشیا  هک  یتروص  رد  تسا ، ینید  روما  ماجنا  رادهدـهع  هک  دوب  یمالـسا  تموکح  دنتـشاد ، هیکت  نآ  رب  اهنآ 
ناماما عضوم  دوب . هدرب  دای  زا  دـننآ -  رب  نیخروم  مامت  هک  يروط  هب  ار -  یمالـسا  ماکحا  اهتنـس و  مامت  اهنآ  شور  دنتـشادن ، یمادـقا 
توکس شزاس و  اب  هک  تشاد  ار  یگژیو  نیا  دندرکیم ، تموکح  روز  تنوشخ و  اب  هک  دوخ ، رصع  نارگمتـس  اب  مالـسلامهیلع  موصعم 

تسا : هدوب  ریز  حرش  هب  یگژیو  ود  ياراد  عضوم ، نیا  دندرک . تمواقم  تفلاخم و  نالعا  نانآ  اب  هدوبن و  هارمه 

تبثم تمواقم 

ینلع ار  دوخ  داحلا  رفک و  هیواعم -  نب  دـیزی  شنامز -  توغاط  هک  هاگنآ  درک ، باختنا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ار  یبـالقنا  شور  نیا 
اوران ياهراک  هب  راداو  ار  ناـنآ  تفرگ و  اـهنآ  ندیـشک  یگدرب  هب  يراوخ و  تلذ و  رب  میمـصت  داتـسیا و  تما  يهدارا  لـباقم  رد  درک و 
ینلع ار  دوخ  تضهن  ناتـسود -  نتـشاذگ  اهنت  روای و  رای و  یمک  هب  ملع  اب  دـش -  ریزگان  مالـسلاهیلع  ماما  یطیارـش ، نینچ  رد  تخاـس .

قاتـشم تخـس  هچ  : » درک راهظا  لیذ  نایب  اب  همظعم  هکم  رد  ار  نخـس  نیا  درخب . دوخ  ناـج  هب  ار  اههزینرـس  اهریـشمش و  راـچان  دزاـس و 
، منیبیم ایوگ  منآ و  رادـید  هب  راچان  هک  تسا  هدـش  نیعم  یهاگلتق  میارب  و  فسوی ! رادـید  هب  بوقعی  قاـیتشا  نوچ  مناگتـشذگ ! رادـید 
 ] لامآ و یهت  ياهمکـش  و  دـننکیم ، هراپهراپ  اهگرگ  البرک -  سیواون و  نیب  ینیمزرـس  رد  ار -  شیوخ  ياهدـنویپ  ءاضعا و و  لصافم 

راوگرزب ماما  [ . 19 « ] تسین ياهراچ  تسا  هتـشذگ  یهلا  ياضق  رد  هچنآ  زا  و  دنزاس ، هتـشابنا  ار  یلاخ  ياهنابنا  اهوزرآ و  و  هحفص 30 ]
ردقچ تسا و  هداد  عالطا  دیآیم ، شرس  رب  البرک -  كاخ  يور  رب  شیوخ ، حراوج  اضعا و  نداتفا  هراپ  هراپ  زا  البرک -  رد  هک  ار  هچنآ 
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دشیم یهتنم  مدرم  نیبام  یعامتجا  تلادع  ققحت  هب  هک  یناکرا  لوصا و  يزوریپ  ثعاب  هک  كانبات -  تشونرـس  نآ  دنمقالع  قاتـشم و 
داـجیا يوما  تموکح  هک  يرطخ  نآ  زا  ار  تما  يهرکیپ  اـت  داد  اـسرفتقاط  يراکادـف  ناـنچ  هب  نت  نادیهـش ، رـالاس  هتبلا  تسا ! هدوـب  - 

ات تفرگ  الاب  تفای و  همادا  یبالقنا  ياهراک  تشاد ، اههدوت  يرایـشوه  يرادیب و  رد  یقیمع  رثا  راوگرزب  نآ  تداهـش  درادـهگن . هدرک ،
تخاس . دوبان  وحم و  مالسا  برع و  ناهج  زا  ار  نآ  راثآ  يهمه  درب و  نیب  زا  ار  يوما  تموکح  هک  اجنآ 

یفنم تمواقم 

اهدادـیور رب  يزوریپ  رد  تبثم ، تمواقم  هک  نیا  هب  ملع  اـب  دـنتفرگ ، شیپ  ار  زیمآتملاـسم  شور  مالـسلامهیلع  نیرهاـط  همئا  زا  یـضعب 
نآ اب  مالسا  تشونرس  دشیم و  رجنم  تضهن  ندش  هدیشاپ  مه  زا  هب  متح  روط  هب  هک  دوجوم  یـسایس  تیعقوم  هب  هجوت  اب  تسین و  یفاک 

هاگتسد اب  طابترا  هطبار و  تمرح  تمواقم : عون  نیا  رهاظم  هلمج  زا  دندز و  یفنم  تمواقم  هب  تسد  هک  دوب  نیا  تفاییمن . یناماس  رس و 
يرثؤم شور  نیا  دناهتشون . اضق  باتک  رد  هعیش  ياهقف  هک  يروط  نآ  دوب ، افلخ  یئاضق  هاگتسد  هب  اوعد  نیفرط  يهعجارم  مدع  مکاح و 

یفنم تسایس  عون  نیا  درک و  افیا  دنتشاد  رظن  رد  مالسلامهیلع  تیب  لها  يهمئا  هک  یحیحص  ياهفده  هب  ندیـسر  رد  ییازـسب  رثا  هک  دوب 
نیا لالخ  رد  لصفم  روط  هب  ام  هک  هداد  رارق  دـیکأت  دروم  لاـمج  ناوفـص  اـب  دوخ  يوگتفگ  رد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  ار 

يراـکمه و دـنه  مدرم  يارب  وا  تسب ، راـک  هب  دـنه  يدازآ  دروم  رد  ار  نشور  تسایـس  نیمه  يدـناگ  ياـقآ  درک . میهاوخ  لـقن  باـتک 
كرت هب  ریزگان  نارگرامعتسا  هجیتن  رد  دیسر ، یناشخرد  يزوریپ  هب  تسایس  نیا  قیرط  زا  هدرک و  میرحت  ار  سیلگنا  رامعتـسا  اب  وگتفگ 

مالسلاهیلع و نسح  ماما  دالوا  زا  هچ  نایولع -  ياهتضهن  هنافـسأتم  هحفص 31 ] دنداد [ . یسایس  لالقتسا  اج  نآ  هب  دندش و  ناتـسودنه 
دنداد و رس  مالسلامهیلع  همئا  ار  نآ  راعش  هک  یتسایس  دندرکن . تکرح  دوب ، لادتعا  رب  شاهدولاش  هک  تسایس  نیا  قباطم  نارگید -  هچ 

طخ رد  نتفرگن  رارق  لیلد  هب  مادـک  چـیه  اهتضهن  نآ  دنتـشارفارب . نانآ  یـسابع ، يوما و  تموکح  ربارب  رد  ار  تمواـقم  عون  نیا  مچرپ 
راچد ار  نانآ  هشیمه  يارب  دروآ و  دوجو  هب  ییاهيراوشد  تالکشم و  نانآ  يارب  هدیشاپ و  مه  زا  ماجنارس  هدیسرن و  يزوریپ  هب  حیحص 

هدیشوپ مکاح  ياهتردق  رب  دندرکیم -  ارجا  مالسلامهیلع  تیب  لها  يهمئا  هک  یفنم -  تسایس  نیا  تیمها  تخاس . قیمع  یهودنا  مغ و 
نامکاح هب  داتفایم  قافتا  روشک  رد  هک  ار  یئزج  دادیور  ره  اهنآ  دندوب ، هتخاس  هدـنکارپ  مدرم  نیب  اج ، همه  رد  ار  اهـسوساج  اهنآ  دوبن ،

رد نوراه ، هاگتسد  هب  هک  ار  ینارتش  ع )  ) رفعج نب  یسوم  روتـسد  هب  انب  هک  ار -  لامج  ناوفـص  ناتـساد  هک  روط  نامه  دندادیم ، عالطا 
، تشاد ار  وا  نتـشک  دصق  داتـسرف و  وا  لابند  هب  نوراه  دندرک و  شرازگ  نوراه  هب  دشورفب -  تفرگ  میمـصت  دادیم ، هیارک  جح  مسوم 

زیهجت تیب  لها  دض  رب  ار  دوخ  تاناکما  مامت  دندوب ، راکرـس  زور  نآ  هک  ییاهتموکح  لاح ، ره  هب  دش . فرـصنم  شمیمـصت  زا  ادعب  اما 
هب نانآ  يهجنکـش  ملظ و  راشف و  تدـش و  مامت  اب  تیب  لها  اـب  يهلباـقم   - 1 دـندوب : هتفرگ  تمدـخ  هب  نانآ  هیلع  ار  ریز  لـماوع  هدرک و 
رد تسا و  هتشون  ار  نییبلاطلا » لتاقم   » باتک صوصخ ، نیا  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  تسین . فیـصوت  لباق  نآ  يراوگان  یخلت و  هک  يدح 

وگزاب تسا  هتـشذگ  كانلوه -  ياهیبوکرـس  اهتنحم و  نیرتتخـس  زا  نایولع -  رگید  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  رب  هک  ار  هچنآ  باتک  نیا 
رد ار  تسایس  نیا  نوراه ، مالـسلامهیلع . تیب  لها  تمظع  تکوش و  نتـسکش  مه  رد  روظنم  هب  يداصتقا ، يهرـصاحم   - 2 تسا . هدومن 

ياهـششخب هباحـص  ناگدنامزاب  مامت  هب  دوب  هدرک  ترفاسم  هنیدم  هب  هک  یعقوم  هدرک  ارجا  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دروم 
باوج نوراه  درک ، لاؤس  شردپ  زا  هراب  نیا  رد  نومأم  درکن . تخادرپ  يزیچ  وا  هب  شتلزنم ، ماقم و  يهمه  اب  هک  ماما  زج  دومن ، يدایز 

. درکیم جورخ  اـم  رب  میدادیم ، وا  هب  دوب ، وا  قـح  هک  ار  هچنآ  هحفـص 32 ] رگا [  و  تسا ! رتهب  شیزاینیب  زا  ام  يارب  وا  یتسدـگنت  داد :
یتخس و تیاهن  هلیسو  نیدب  هدرامگ و  ییاهسوساج  نارومأم و  دندرکیم ، تخادرپ  یهوجو  مالـسلاهیلع  ماما  هب  هک  یناسک  رب  نینچمه 

ناشیا تیمورحم  رقف و  موزل  ساسا  رب  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  اـب  ناـمکاح  نیا  تسایـس  دومنیم . لـیمحت  راوگرزب  نآ  رب  ار  راـشف 
، تشاد ياهطبار  اهنآ  اب  هک  سک  ره  و  دیسر ، دوخ  جوا  هب  نایولع  مومع  هب  تبسن  يریگتخـس  نیا  لکوتم  نامز  رد  دوب . هدش  يزیریپ 
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هاگ ره  و  دنتـشادن ، ابع  کی  زج  اههناخ ، رد  هک  دیـسریم  يدح  هب  ناشیتسدگنت  و  دـشیم ، عقاو  تفالخ  هاگتـسد  ماقتنا  مشخ و  دروم 
ياههار يهمه  ات  دوب  هتفرگ  میمصت  لکوتم  [ 20 . ] تخادنایم دوخ  شود  هب  ار  ابع  نآ  دورب  نوریب  هناخ  زا  تساوخیم  اهنآ  زا  یکی  هک 
تروص هب  ناسوساج  نتشامگ  دیدش و  تراظن  مالسا و  ناهج  زا  مالسلامهیلع  همئا  نتشاد  هگن  رود   - 3 ددنبب . اهنآ  يور  هب  ار  يداصتقا 
نایعیـش نیب  ام  ییاهـشکمشک  تافالتخا و  هب  نایرج ، نیا  یعیبط  روط  هب  دـناهدوب . ناشیا  اـب  طاـبترا  رد  هک  یناـسک  يهمه  رب  كاـنرطخ 

ار یبهذم  تافالتخا  نیا  هدومن و  دحتم  ار  هعیش  فوفص  ات  دوبن  مالـسلامهیلع  همئا  يارب  یلاجم  هنوگ  چیه  یطیارـش  نانچ  رد  دش . رجنم 
دـندناسر و یلعا  دـح  هب  هعیـش  هب  تبـسن  ار  یلدگنـس  تواسق و  روج ، ماکح   - 4 [ . 21 . ] دـننک فرطرب  دوب ، هدـش  ادـیپ  اهنآ  نیبام  هک 

نامز رد  هک  ییاسرفتقاط  ياهتنحم  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دـندرک . دراو  اهنآ  رب  كاندرد  رایـسب  ياـههنوگ  هب  ار  یتخـس  ياـههجنکش 
يور هک  دوب  اهاپ  اهتسد و  دنتشذگ . غیت  مد  زا  اج  همه  رد  ام  نایعیش  : » دیوگیم نخس  نینچ  نیا  تسا  هدیسر  نایعیـش  رب  يوما  تموکح 

دندرکیم و ینادنز  دوب ، ام  اب  هک  مرج  نیا  هب  اهنت  ای  دزیم و  ام  یتسود  زا  مد  هک  ار  یسک  ره  و  دش ، هدیرب  ندوب  هعیش  ماهتا  هب  نامگ و 
رب ار  دوخ  یغیلبت  تاناکما  مامت  یـسابع  يوما و  ياهتموکح  هحفص 33 ] [ . ] 22 .« ] دـنتخاسیم ناریو  ار  شاهناخ  تراغ و  ار  شلاوما  ای 

يدیمون و رظن  اب  نایعیش  هب  هدمآ و  رد  یبیع  گنن و  تروص  هب  مالسلامهیلع  تیب  لها  یتسود  هک  اج  نآ  ات  دندربیم . راک  هب  هعیـش  دض 
هدـیقع و رعاش  دنتـسناد . مالـسا  نید  زا  جورخ  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  یتسود  ماکح ، زا  یـضعب  هک  ناـنچ  دنتـسیرگنیم ، يراـکنایز 

دق ۀـفئاطف  بیخأ  نوریـشملا  اذـه و  باخ  الأ  مهلوق  یلا و  يدـیألاب  نوریـشی  دراد : هراـشا  اـهنیا  ماـمت  هب  دوخ  راعـشا  رد  تیمک »  » داـهج
هاوه و یبارت  اولاق  بجعأ و  نورخـسی و  لب  مکبح  یلع  مهلالـض  مهبخ و  نم  یننوبیعی  بنذـم  ءییـسم و  اولاـق  ۀـفئاط  مکبحب و  ینترفک 

تیب لـها  دـض  رب  مکاـح  ياهتردـق  هک  دوـلآ  تواـسق  تخـس و  ياهـشور  نیا  لاـح ، ره  هب  [ . 23  ] بقلا مـهیف و  یعدا  کلاذـب  هـیأر 
یتسود تیاعر  بوجو  ترتع و  هب  تبحم  موزل  يهرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  هک  دوب  یثیدح  فالخ  رب  تسرد  دندرکیم ، ارجا  مالسلامهیلع 

مالسلامهیلع همئا  هک  دنتـشاد  لوبق  دوخ ، نامز  رد  مکاح  ياهتردق  هک  نآ  هوالع ، هب  تسا . هدیـسر  دروم ، ره  رد  نانآ  نتـشاد  یمارگ  و 
اما دوب ، نیملـسم  يهدوت  یگدنز  تیعقاو  رب  نآرق  ماکحا  قیبطت  تاواسم و  تلادع و  شرتسگ  ناشفده  هکلب  دنرادن ، تموکح  هب  يزاین 

نایوگهوای و ناگناوید و  رب  لاملاتیب  فرـص  تقو و  ناـمکاح  يهنادبتـسم  هنارگبوکرـس و  هحفـص 34 ] تسایـس [  دوجو  اب  راک ، نیا 
. دـندیزرویم هنیک  دوب ، یعامتجا  تلادـع  عامتجا و  حالـصا  ناهاوخ  هک  یـسک  ره  هب  ناـمکاح  نیا  هک  اریز  دوب ، نکمم  ریغ  ناراـکهبت 
ار اهنآ  نیملـسم  يهعماـج  هک  دنتـشاد  هنیک  تهج  نآ  زا  مالـسلامهیلع  يدـه  همئا  هب  تبـسن  ناـمکاح  نیا  رتشیب  اـهنیا ، يهمه  رب  هوـالع 

ياهـشبنج زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسنادیم  روصنم  یتسارب  دـندرکیم . وگزاب  ار  اـهنآ  لـیاضف  و  دندرمـشیم ، گرزب  یمارگ و 
، تسا هدرک  یهن  وا  دض  رب  مایق  نالعا  زا  ار  نایولع  راوگرزب  نآ  تسین و  تردـق  تموکح و  یپ  رد  تسا و  رانکرب  دوخ ، نامز  یـسایس 

مولع ات  تشاذگن ، هدوسآ  دوخ  لاح  هب  ار  ترـضح  نآ  فصو  نیا  اب  دوب . هداد  تراشب  ار  تفالخ  هب  ندیـسر  روصنم ، هب  نآ ، زا  شیپ  و 
رطاـخ هب  يزوتهنیک  زج  ياهزیگنا -  چـیه  دروم  نیا  رد  درک و  بلج  تختیاـپ  هب  یناـهگان  راـب  نیدـنچ  ار  وا  دـهد . شرتـسگ  ار  شدـج 
ماـما هک  تسنادیم  یبوخ  هب  دیـشرلا ، نوراـه  روط  نیمه  و  تشادـن ، دوجو  تشاد -  نیملـسم  دزن  هک  ییـالاو  ماـقم  میظع و  تیـصخش 

یهجوت لباق  يورین  مالسلاهیلع  ماما  نوچ  تسین ، وا  رب  ندیروش  ای  تردق و  رس  رب  زیتس  گنج و  ددص  رد  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم 
رد داد و  رارق  هجنکـش  تحت  تروص ، نیرتدـب  هب  ار  راوـگرزب  نآ  اـهنیا  يهمه  اـب  تشادـن ، راـیتخا  رد  ار  وا  رب  جورخ  ندـیگنج و  يارب 
ارچ هک  دوب  ياهنیک  دسح و  اهنیا  يهمه  لیلد  داد ، همتاخ  شیگدنز  هب  تخاس و  مومـسم  ار  وا  ماجنارـس  و  درک ، ینادـنز  کیرات  یلولس 

دیادش و زا  رپ  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رـصع   - 4 تسا - ! رادروخرب  نیملـسم  يهدوت  دزن  رد  الاو  یتلزنم  زا  مالـسلاهیلع  ماما 
هک دوب  یگرزب  بالقنا  اهنآ  نیرتمهم  دندوب و  هارمه  يزیرنوخ  تنوشخ و  اب  هک  ییاهتضهن  هلمج : نآ  زا  و  تسا ، نیگمهـس  ياهدادیور 

فده زا  فرحنم  هک  دش  یهتنم  یبالقنا  هب  اهدعب  هک  دـندز  ياهسامح  هب  تسد  یمالـسا  ياههورگ  هتبلا  داد . همتاخ  نایوما  تموکح  هب 
نم اضرلا   » هب توعد  بالقنا  نیا  راعش  دوب . یگدنز ، تاهج  مامت  زا  ناملسم  ياههدوت  نتخاس  مورحم  راوخ و  تهج  رد  دوخ و  یمالسا 
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ياهفده یساسا  نکر  دمحم  لآ  اریز  دش ، نآ  قاتـشم  هتفیـش و  اهلد  هتفریذپ و  هحفص 35 ] ار [  نآ  ناملـسم  ياههدوت  دوب و  دمحم » لآ 
يرادـبناج و هب  تضهن  نیا  نوماریپ  اـههدوت ، دوب . نآ  لاـبند  هب  یمالـسا  يهعماـج  هک  دـندوب  تاواـسم  يدازآ و  تلادـع ، نوـچ  یمهم 
یگدرب و زا  تینوصم  یناسنا و  تمارک  هب  یهار  هک  دنتـشاد  رواب  یتسارب  نوچ  دنداد ، يدایز  ياهینابرق  نآ  هار  رد  هتخادرپ و  يرادـساپ 

ناـگراچیب ناـمولظم و  هاـنپ  قح و  ناـیماح  تلادـع و  ناربـهر  هک  ددرگ  زاـب  نییولع  هب  تموـکح  هک  نآ  رگم  درادـن  دوـجو  یـشکمتس 
لمع هنوگ  چـیه  نادـناخ  نیا  اریز  دراد ، هشیر  سابعینب  هب  توعد  تضهن ، نیا  قامعا  رد  هک  دربیمن  ناـمگ  یـسک  چـیه  و  دنـشابیم .
ناما نما و  رد  امئاد  دوب و  هدیسرن  اهنآ  هب  يوما  تردق  زا  ییانگنت  یتخس و  عون  چیه  و  دنتـشادن ، یمالـسا  هعماج  هب  تمدخ  يارب  یتبثم 

يهتـشذگ سابعینب  اهنیا ، رب  هوـالع  دوب . مهارف  ناـشیا  رب  اـهتمعن  یگدـنز و  لـیاس  و  دـندوب ، رادروخرب  اـهتموکح  ناوارف  شـشخب  زا  و 
طوطخ زا  تضهن  لاـح  ره  هب  دوـب . تما  نیا  هب  تبـسن  تناـیخ  بیرف و  زا  هدـنکآ  اـهنآ  زا  یـضعب  خـیرات  اریز  دنتـشادن ، زین  یناـشخرد 

همه ربهر  ار  یناسارخ  ملـسموبا  ساـبعینب  و  تفر ، شیپ  ساـبعینب  تسد  هب  تموکح  نتفرگ  رارق  تهج  رد  دـش و  فرحنم  شایلـصا 
یماـمت درکن . یهاـتوک  اـهنوخ  نتخیر  قحاـن  هب  يزیرنوخ و  رد  مه  وا  دـنداد ، رارق  دوخ  داـمتعا  دروم  ار  وا  دنتـسناد و  تضهن  يهبناـج 

ار هانگ  یب  تشادن . یـشزرا  وا  شیپ  مدرم  ناج  تشادن ، یکاب  يزیرنوخ  زا  یمرج  ره  هب  دوب ، راکهبت  يزیرنوخ  يو  هک  دـننآ  رب  نایوار 
هب انب  شیاههتـشک -  دادـعت  تشکیم ، ار  صاخـشا  تمهت ، نامگ و  هب  و  درکیم ، تازاـجم  هدـنور  مرج  هب  ار  هدـنیآ  راـکهنگ ، مرج  هب 
ازج زور  دـنوادخ و  هب  ياهدـیقع  چـیه  يو  هک : نیا  تسا  نآ  لیلد  دوخ  هک  ینایرج  دیـسریم . نت  رازه  دصـشش  هب  ناـخروم -  يهتفگ 

دنهدیم تبسن  سابعینب  هب  ار  اهنیا  يهمه  یخیرات  عبانم  زا  یـضعب  دندوب و  ربخاب  وا  كانلوه  ياهراک  مامت  زا  سابعینب  تسا . هتـشادن 
ییاهایرد تمیق  هب  رگم  دیسرن  سابعینب  تسد  هب  تموکح  لاح  ره  هب  دندوب . هداد  ار  يروتـسد  نینچ  ملـسموبا  هب  اهنآ  هک  دنیوگیم  و 

يهبناج همه  يدوبان  هب  عورـش  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  تردـق  ماـمز  هک  نیمه  و  ناـهانگیب ، ناـینابرق و  داـسجا و  زا  ییاـههوک  نوخ و  زا 
ار یتموکح  نینچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اما  هحفص 36 ] دندرک [ . هجنکـش  دنتـشک و  ار  اهنآ  يهمه  هدومن و  اهنآ  ناگتـسباو  نایوما و 

لها رد  هک  یناسنا  يالاو  ماقم  هب  ام  بیترت  نیا  هب  درکیم . هبلاطم  هیماینب  زا  یـشوپمشچ  تشذـگ و  اـب  ار  تموکح  هکلب  تساوخیمن ،
هدرک يدب  اهنآ  دوخ  هب  هک  یتروص  رد  نمـشد -  زا  نتفرگ  ماقتنا  ددـص  رد  زگره  اهنآ  میربیم ، یپ  تسا  هتفای  رولبت  مالـسلامهیلع  تیب 

دوخ هب  هک  یناسک  هب  تبـسن  دوب ، ناسحا  يراوگرزب و  تشذگ و  اهنآ  ماقم  يهدـنبیز  هک  یتسارب  دـندوبن ، دوخ  نتخاس  یـضار  و  دوب - 
تفالخ هک  تشاد  دصق  تضهن ، يربهر  رد  لاعف  وضع  یسابع و  تلود  ناگرزب  زا  یکی  هملسوبا ، دندوب . هتـشاد  اور  متـس  ملظ و  ناشیا ،

دوب و هتفرگ  راک  نیا  هب  میمـصت  وا  تیمیمـص ، صالخا و  يور  زا  اـی  بیرف و  رکم و  يور  زا  هچ  دـنک  لـقتنم  ناـیولع  هب  نایـسابع  زا  ار 
رد ار  همان  نآ  ات  داد  روتـسد  ماما  داد ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  ياهمان  يو  يهداتـسرف  هلمج : زا  داتـسرف ، هنیدـم  هب  زین  ییاـههمان 

سفن بحاص  دزن  هداتـسرف  نامه  مدـیدن ، ار  هماـن  نم  دـندومرف : تساوخ ، ار  هماـن  باوج  وا  هک  مه  یتقو  دـننازوسب ، صخـش  نآ  يولج 
باب زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـش ، وربور  نانآ  مرگ  دروخرب  شریذـپ و  اب  و  داد ، اهنآ  هب  ار  هملـسوبا  ياههمان  تفر و  شردارب  هیکز و 

هب ار -  مالسلاهیلع  ماما  نخس  نیا  دندرکن و  رواب  اهنآ  اما  دیـسر ، دهاوخن  اهنآ  هب  تفالخ  راک  هک  دنروخن  بیرف  دومرف : اهنآ  هب  تروشم 
ینلع روصنم  دض  رب  ار  دوخ  تضهن  نایولع  هک  دیـشکن  یلوط  دندرک ! یقلت  دوخ  هب  تداسح  باب  زا  دـننکیم -  لقن  نایوار  هک  يروط 

هک لیلد  نیا  هب  دـندرک  يراددوخ  نآ  دـییأت  زا  نادنمـشیدنا  اهقف و  اما  دـندمآ . درگ  نانآ  فارطا  رد  مدرم  زا  یهوبنا  ياـههدوت  هدرک و 
تروص هب  باتک  نیا  هک  دـنهد  همتاـخ  ار  نآ  دـنناشن و  ورف  ار  تضهن  دنتـسناوت  ساـبعینب  نایهاپـس  تفریمن . تضهن  يزوریپ  هب  دـیما 

دـش هدـنادرگ  اهرهـش  فارطا  رد  اههزین  يالاب  ناشیاهرـس  هک  نیا  رگم  تفرگن ، ناـیاپ  ناـیولع  تضهن  تسا . بلطم  نیا  رگناـیب  لـصفم 
دوب نایولع  وا و  نیب  هک  ار  يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  هجو  چـیه  هب  روصنم  و  داتفا ، قافتا  هیماینب  تموکح  راـگزور  رد  هک  يروط  ناـمه 

نیرتدـب هب  ار  همه  درکن و  انثتـسا  هدـعاق  نیا  زا  ار  گرزب  کچوک و  تسب ، رمک  اـهنآ  يدوباـن  نتـشک و  هب  نآ  زا  سپ  درکن و  تیاـعر 
يوزرآ يوما -  تموکح  تدش  یلدگنـس و  هحفـص 37 ] يهمه [  اب  نایولع -  هک  يدح  هب  درک ، باذـع  یفـصو  لباق  ریغ  ياههجنکش 
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قداص ماما  لد  رد  ار  اهمغ  نیرتکاندرد  نیرتقیمع و  درک  لامعا  نایولع  ربارب  رد  روصنم  هک  ار  ییاههجنکـش  دندرکیم ! ار  نآ  تشگرب 
نیرتدب اب  ار  ناشیاهومع  رسپ  روصنم  دندیدیم  اهنآ  هک  اریز  تشاذگ ، ياجب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  شدنزرف  مالـسلاهیلع و 

رد هک  یتالکـشم  هوبنا  نیب  زا  دنرادن . اههجنکـش  نآ  زا  ناشیا  تاجن  يرای و  يارب  یهار  چـیه  نانآ  دـنکیم و  بوکرـس  هجنکـش ، عون 
فده هک  تسا  نآ -  ریاظن  هقدنز و  يهشیدنا  دننام  رگناریو -  يرکف  ياهشبنج  تشاد ، دوجو  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  رـصع 
هفسلف هک  دوب  نیا  اهنآ  شالت  دوب . هتفای  شرتسگ  یمالسا  ياهنیمزرـس  نیرتشیب  هب  دوب و  نید  ناکرا  نتخاس  ناریو  مالـسا و  يدوبان  اهنآ 

بادآ و اب  يزاب  فالخ و  ياهراک  باکترا  هب  ار  مدرم  دنیامن و  راکنا  ار  نایدا  يهمه  دننک و  دومناو  ثبع  هدیافیب و  ار  یمالسا  قالخا 
( مالـسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح   ) شدنزرف قداص و  ماما  دـنیامن . راداو  یعامتجا  نیناوق  ریاس  نتخیر  مه  رد  یعامتجا و  موسر 

ناهج رگناریو ، بهاذم  نیا  رب  هوالع  دندش . یملع  لیالد  يهلیـسو  هب  اهنآ  نتخاس  رابتعایب  ندرک و  در  لوصا و  نیا  اب  هلباقم  رادهدـهع 
هارمگ ناناملـسم و  نایم  هقرفت  یعامتجا و  طباور  نتـسسگ  مه  زا  ناشفده  هک  دوب  نابیرگ  هب  تسد  زین  يرگید  ياهرکفت  زرط  اب  مالـسا 

مالسلاامهیلع قداص  ماما  شراوگرزب  ردپ  رفعج و  نب  یـسوم  ماما  و  دوب . يداقتعا  ياههبنج  زا  يرایـسب  يهنیمز  رد  مدرم  يهدوت  نتخاس 
یـساسا ياهنوگ  هب  باتک  نیا  هک  دندوب ، هدرامگ  تمه  تافارحنا  لیبق  نیا  زا  اهنآ  نتـشاد  رذحرب  ناناملـسم و  نتخاس  رادیب  هب  زاغآ  زا 

رـشن زا  رتهدیافرپ  رتدنمدوس و  يزیچ  یعامتجا  تامدخ  ياههنحـص  رد   - 5 دراد - . ياهدرتسگ  تانایب  لئاسم  نیا  زا  کـی  ره  يهراـبرد 
هب ار  هعماج  هک  تسا  اهنیمه  اریز  درادـن ، دوجو  هعماج  يارب  اهنآ  یگدـنز  شور  هار و  ندرک  هضرع  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  لـیاضف 

لها تلاسر  زا  هتـساخرب  كانبات  شور  زا  نتفرگ  تهج  هب  ناناملـسم  ردقچ  و  دنکیم ... يرای  دراد  زاین  یقرت  تکرح و  لماوع  زا  هچنآ 
نیا یتسارب ، دندنمزاین ! نیداینب ، هحفـص 38 ] دیفم و [  راک  هب  نتخادرپ  ادخ و  هار  رد  يراکادف  يزابناج و  فدـه  اب  مالـسلامهیلع ، تیب 

ینابم لوصا و  يرامعتـسا  ياهورین  دـشابیم  اههرهلد  اههنتف و  جاوما  زا  هتـشابنا  نیملـسم  یگدـنز  زورما  منیبیم  هک  تسا  یخلت  تیعقاو 
اج نآ  ات  دـناهداد ، اهنآ  دروخ  هب  ار  یگدیـشاپ  مه  زا  فعـض و  لماوع  مامت  و  هتـسب ، ار  ناشتاناکما  يهمه  ولج  و  هتفرگ ، هچیزاب  ار  اهنآ 
ات ناناملـسم -  تسین  نکمم  هک : میرادن  مه  يدیدرت  نیرتمک  میاهدـیقع و  نیا  رب  ام  دناهدیـسر . يراوخ  تلذ و  زا  هلحرم  نیرخآ  هب  هک 
هب هلیـسو  نادـب  هک  دـننک  یتضهن  دـنوش  قفوم  دـننکن -  يوریپ  مالـسلامهیلع  تیب  لها  يهمئا  زا  ناـشتامیلعت  شور و  هار و  رد  هک  یتقو 

ياهنومن و  شخبيدازآ ، يدومنهر  اب  فرژ  يدروخرب  ياج  تیب  لها  یگدنز  زا  ياهشوگ  ره  رد  اریز  دنـسرب ، دوخ ، حیحـص  ياهفدـه 
رفعج نب  یسوم  ماما  يهریـس  زا  نامیاهوگتفگ  ثحب و  رد  ام  هک  تسا  دیما  و  دراد . دوجو  تما  نیا  تیناقح  هب  لماک  داقتعا  زا  هتـسجرب 
یمک تدـم  زا  سپ  دـش و  رـشتنم  ق ، لاس 1378 ه . رد  باتک  نیا  مینک . اـفیا  ار  یمهـس  یعاـمتجا ، تمدـخ  يهصرع  رد  مالـسلاامهیلع 

نم و  دندوب ، نآ  ندرک  مهارف  یپ  رد  هتشاد و  ددجم  پاچ  تساوخرد  اهثحب  لیبق  نیا  نارادفرط  نادنمقالع و  یفرط  زا  و  دیدرگ ، بایان 
متشاد و راهظا  تسا  يراوگرزب  راکوکین و  يدرف  هک  هنیجع  داوج  دمحم  جاح  دنمجرا  دنزرف  هنیجع  داشرا  دمحم  جاح  هب  ار  بلطم  نیا 

مالـسلامهیلع تیب  لها  راـثآ  ياـیحا  رد  ار  ناـشیا  قیفوت  دـنوادخ  زا  دـندرک . مادـقا  نآ  رـشن  پاـچ و  هب  تیقفوم  اـب  و  دـنتفریذپ ، ناـشیا 
ترـضح مردارب  تسا ! اناوت  رایتخا و  بحاص  دـنوادخ  هک  دـیامرف ، تمحرم  ناوارف  شاداپ  رجا و  ناشیا  هب  هک  مراد  وزرآ  و  مراتـساوخ ،

هب دندرک و  فطل  نم  هب  عبانم  زا  يرایـسب  هب  هعجارم  رد  نینچمه  باتک و  بلاطم  رظن  دیدجت  رد  یـشرق ، يداه  خیـش  راوگرزب  يهمالع 
يدج یسررب  ثحب و  زا  سپ  دنداد و  رارق  مرایتخا  رد  دندوب  هتفای  تسد  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  یناگدنز  اب  طابترا  رد  هک  یمهم  بلاطم 
مرظن دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـش و  مه  روط  نامه  دراد ، شیاریو  رظندـیدجت و  هب  زاین  باـتک  لوصف  زا  يرایـسب  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب 

زا همدقم ، نیا  نایاپ  رد  تسا . یلبق  پاچ  زا  رتهب  هدش  هک  یتافاضا  اب  پاچ  نیا  هک  درک  دهاوخ  هظحالم  مرتحم  يهدـنناوخ  دـش . ضوع 
ام يهمه  هک  تسا  دیما  دنیامرف . یئامنهار  ار  ام  دوخ ، یحالصا  هحفص 39 ] ياهداهنشیپ [  اب  ات  مراد  راظتنا  اهثحب  لیبق  نیا  هب  نادنمقالع 

هحفص 41 ] ۀجح 1389 [  يذ  لوا  یشرق  فیرش  رقاب  فرشا  فجن  قیفوتلا . یلو  هنا  میئامن . بسک  ار  تما  نیا  هب  تمدخ  قیفوت 

لوا پاچ  يهمدقم 
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لوا پاچ  يهمدقم 

ياهعمش زا  یکی  یمالسا و  ناربهر  گرزب  زا  یناسنا و  درخ  لقع و  ياهنوناک  دودعم  زا  یکی  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما   - 1 - 
ترتع ناماما  زا  مالسلاهیلع  یـسوم  ماما  دشخبیم . ینـشور  مالـسا  ناهج  رد  ار  يونعم  يرکف و  تایح  هک  تسا  يربکا  لقث  نآ  نازورف 
ثعاب و  شخبتاجن ، یتشک  امنهار ، وگلا ، نادـنمدرخ  يارب  هتخاس و  نیرق  دـیجم  نآرق  اب  ار  اهنآ  ص )  ) یمارگ لوسر  هک  تسا  هرهاـط 
لوزن هاگیاپ  تلاسر ، هاـگیاج  توبن و  تخرد  ناـشیا  مه  و  دزرماـیب ، دوش  دراو  رد  نآ  زا  هک  ره  اـت  تسا ، هداد  رارق  تمحر  رد  ینمیا و 

حدم و اب  ناماما  [ 24  - ] تسا هدومرف  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  يروط  نامه  دنتمکح -  ناراسهمـشچ  ملع و  ياههنیجنگ  ناگتـشرف ،
هللا دیری  امنا  : » تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  دـنزاینیب ، نافـصاو  فیـصوت  ناحادـم و  حدـم  زا  تسا ، هدورـس  نانآ  زا  دـنوادخ  هک  یئانث 

.« تسا هتخاس  رانکرب  تافآ  زا  هتـشاد و  كاپ  يدیلپ  یگریت و  زا  ار  نانآ  دنوادخ  اریهطت ». مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 
رد ناشیا  یگدنز  شور  تسا . هدرک  مامت  ناگمه  رب  ار  تجح  راکشآ و  اهنآ  هلیـسو  هب  ار  نید  راثآ  هک  يروطنامه  هحفص 42 ] [ . ] 25]
هک ار  همئا  زا  مادـک  ره  یگدـنز  ام  و  دوب ... ص )  ) ناشدـج شور  دوخ -  رب  يریگتخـس  یهاوخریخ و  ادـخ ، هب  ناـمیا  رد  داـعبا -  ماـمت 

ار ناشتاذ  يهنییآ  دنشابیم . رانکرب  يدام  یگدولآ  ره  زا  كاپ و  بیرف ، یهاوخدوخ و  هنوگ  ره  زا  هک  مینیبیم  مینک ، یـسررب  میهاوخب 
ياهنومن ناشیگدـنز  ماجنا  زاغآ و  رد  اهنآ  يهمه  تسا و  اهتلیـضف  اهیکین و  زا  لاـمالام  اـهنآ  یگدـنز  هتخاـسن و  هریت  ناـهانگ  راـبغ 

ماما یگدنز   - 2 تسا - . تیناسنا  يالاو  ماقم  هب  ندیـسر  ددـص  رد  لماک و  ییوگلا  یپ  رد  هک  دنتـسه  ییـالاو  ناـسنا  ره  يارب  ریظنیب 
نارس هب  تبسن  هدنبوک  ياهشروی  هتسویپ و  تازرابم  هلسلس  کی  هک  تسا ، يرطعم  تلیـضفاب و  یگدنز  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

كاـنمیب و دوخ  راـشف  تسایـس  ربارب  رد  ار  مالـسا  ناـهج  هدرک و  بصغ  روز  ربـج و  هب  ار  یمالـسا  تفـالخ  هک  اـهتوغاط  روج و  ملظ و 
ماما هک  دوب  راوشد  تخـس و  نارود  نیمه  رد  تسا . نآ  ياهیگژیو  هلمج  زا  دوب ، هتفرگ  اهنآ  زا  ار  تینما  شمارآ و  و  بلـس ، ار  اهیدازآ 

رب ار  فلاخم  هورگ  يربهر  اصخـش  دوخ  درک و  مالعا  نوراه  تموکح  ربارب  رد  ار  دوخ  یفنم  تمواـقم  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
اههاگتـسد نیا  هب  کـمک  هک : نیا  لـیلد  هب  دومن ، رداـص  ار  مکاـح  ياههاگتـسد  هب  کـمک  میرحت  رب  ینبم  دوخ  ياوتف  تفرگ و  هدـهع 

ام رانلا و  مکـسمتفا  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  و ال  : » هدومرف لاعتم  دنوادخ  تسا و  هتـسناد  مارح  ار  نآ  مالـسا  و  تسا ، نارگمتـس  تیوقت 
 ] دنهد ماجنا  عامتجا ، هب  تمدـخ  تهج  رد  يراک  هک  ار  یناسک  نامرف ، نیا  زا  ماما  [ . 26 .« ] نورـصانت مث ال  ءایلوا  نم  هللا  نود  نم  مکل 

نتسویپ تروص  نیا  رد  هک  هدومن  انثتسا  دنیامن  هدروآرب  ار  اهنآ  ياهیدنمزاین  تالکـشم و  دنریگب و  ار  ناگراچیب  تسد  ای  و  هحفص 43 ]
 - يو دـهعت  زارحا  زا  سپ  ار -  نوراـه  ترازو  تسپ  هک  دـنداد  هزاـجا  نیطقی  نب  یلع  هب  ورنیا  زا  درادـن و  یعناـم  یتموکح  هاگتـسد  هب 
 - ناگتخورف دوخ  زا  يرایسب  دننام  دشیم -  کیدزن  وا  هب  ای  درکیم و  شزاس  دیشرلا  نوراه  اب  رگا  مالسلاهیلع  ماما  یتسارب  دوش . اریذپ 

میلـست راوگرزب  نآ  اما  دـمآیمن . شیپ  شیارب  یلکـشم  یتحاران و  چـیه  تشادـن و  ناوارف ، تورث  لاـم و  رظن  زا  ياهقیاـضم  هنوگ  چـیه 
ماکحا يارجا  هب  ار  مدرم  هدومن و  روج  ملظ و  ندـیبوک  تفلاخم و  و  قح ، راـهظا  هب  عورـش  دیـسارهن و  وا  روج  ملظ و  زا  دـشن و  نوراـه 

نیا رد  و  دوـب ، وربور  تخـس  یـشالت  اـسرفتقاط و  ياـهیراوشد  اـب  هار  نیا  رد  دوـمن و  توـعد  یگدـنز  تـیعقاو  رب  نآ  قیبـطت  نآرق و 
ماما  - 3 دش - . روهشم  فورعم و  مظاک )  ) بقل هب  هک  داد  زورب  اج  نآ  ات  ار  مشخ  ندروخ  ورف  دومن و  تماقتـسا  نیگمهـس  ياهیراتفرگ 

دندوب میهس  وا  اب  شتماما ، هب  نادقتعم  نایعیش و  يهمه  هکلب  دوبن ، راچد  تالکشم  اهتبیصم و  نآ  هب  اهنت  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
هک درک  وجتـسج  دـیاب  تماما  هب  ناشراوتـسا  نامیا  رد  ار  اهیراتفرگ  همه  نیا  تلع  تسین و  روصت  لـباق  هک  دـندید  ییاهتقـشم  جـنر و  و 

تموکح یمالسا  يهعماج  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ار  ییاهتموکح  مامت  يرکف ، طخ  نیا  و  تسا . اهنآ  دیاقع  نایک  رد  یلـصا  رـصنع 
، دـندوب تموکح  رادهدـهع  هک  یناسک  اریز  تسنادیم ، ینوناـق  ریغ  ار  نارگید -  اـی  ساـبعینب و  زا  هچ  و  هیماینب ، زا  هچ  دـندرکیم - ،
يرادا و ییاضق ، ياههنحـص  يهمه  رد  تما  ياهیدـنمزاین  مامت  هب  یهاگآ  نید ، رد  يراوتـسا  تلادـع ، لیبق : زا  هعیـش -  هک  ار  یتاـفص 

دامتعا هدرک و  طقاس  ار  اهتموکح  نیا  اـت  دـندرکیم  شـالت  نایعیـش  ورنیا  زا  دنتـشادن . دوخ  رد  دـندوب  دـقتعم  ماـما  يهراـبرد  یـسایس - 
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اهنآ اب  هجاوم  یمالـسا  قرف  زا  ياهقرف  چیه  هک  دندش  وربور  يراوشد  یـسایس  تالکـشم  اب  هار  نیا  رد  دننک و  بلـس  ناشیا  زا  ار  اههدوت 
هک دوب  نیا  دیدرگ  دنتشاد ، دوخ  يرکف  طخ  هار  رد  هک  یتخس  يهزرابم  رد  هعیـش  نامیا  شیازفا  ثعاب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دوب . هدشن 
رد ریگیپ  یشالت  دناهتفر و  ورف  متس  ملظ و  رد  تخـس  دناهدروآ  گنچ  هب  هحفص 44 ] ار [  یمالسا  تردق  هک  ینامکاح  نآ  دندیدیم ،

، دندیدیم دننک . عطق  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ار  ینابز  ره  ات  دنشوکیم  دنراد و  یگدرب  تلذ و  هب  مدرم  ندناشک  تهج 
رـسب یتـسم  ییاـیحیب و  ترـشع ، رد  ار  اهبـش  دنتـشادنپیم ، نیمز  يور  رد  وا  لدـع  يهدـنیامن  ادـخ و  هیاـس  ار  دوخ  هک  یناـمکاح  نیا 

هنادنمتواخـس ار  لاملاتیب  هک  دندیدیم  دنریگب ! هزیاج  اهنآ  زا  دننک و  یگدنزاون  ات  دنیورابیز  نارتخد  يوجتـسج  رد  اهزور  و  دنربیم ،
رد ار ، نآ  زا  زیچان  يرادقم  زج  دننکیم و  فرـص  ینارتوهـش  یقالخا و  دسافم  هار  رد  هدرک و  شـشخب  لذب و  ایحیب  هزره و  دارفا  رب 
هب یمومع  حلاصم  هک  دندید  تسا ! هدرک  هریت  يدـیمون  رقف و  ار  یمومع  يداصتقا  یگدـنز  يهرهچ  دـننکیمن و  فرـصم  هماع  روما  هار 
ور اهتوهش  اهتذل و  هب  ناهاشداپ  نیا  و  تسا . هدش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  یعامتجا  روما  نوؤش و  مامت  هدوبن و  هجوت  دروم  هجو  چیه 

لخد و یناـسفن ، تـالیامت  اهتـساوخ و  قباـطم  اـهنآ  دـناهدرپس و  دوخ  ناـنز  نازینک و  ناـمالغ ، تسد  هب  ار  مدرم  ياـهراک  دـناهدروآ و 
دوخ تموکح  يهیاـس  رد  مالـسا  هک  ياهتـسجرب  طوطخ  همه  نآ  زا  تسا و  هدـش  شومارف  ینید  روـما  هک  دـندید  و  دـننکیم . فرـصت 
نیا تسا ! هدـنامن  یگنر  هیاـس و  چـیه  مدرم ، ناـیم  شمارآ  تینما و  داـجیا  یمومع و  هاـفر  داد ، لدـع و  شرتـسگ  زا  دوب ، هدرک  میـسرت 

اهتموکح و  دنیآرب . مدرم  زا  نایز  رطخ و  عفر  تلادع و  ققحت  ددص  رد  و  دـننزب ، دـنت  یبالقنا  هب  تسد  اهنآ  دـش  ثعاب  هک  دوب  اههزیگنا 
4 تسین - . فیصوت  لباق  اهنآ  ترارم  تدش و  هک  دنتفر  شیپ  اجنآ  ات  متس  یبوکرس و  راتشک ، رد  هعیـش ، ياهبالقنا  ندناشن  ورف  زا  سپ 
رد لدـع  تموکح  نیرتگرزب  ربهر  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  بالقنا  دراد ، رطاخ  هب  مالـسا  خـیرات  هک  یعامتجا  بالقنا  نیرتناـشخرد  - 
 - مدرم هحفص 45 ] يهمه [  يارب  یفاک  ياهتصرف  عامتجا ، نآ  رد  هک  دوب  ياهعماج  ندروآ  دوجو  هب  راوگرزب  نآ  فده  هک  تسا  نیمز 

میمـصت مالـسلاهیلع  ماما  دوشن . ادیپ  راکیب  مورحم و  درف  کی  اهنآ  نایم  رد  هک  يروط  هب  دـیآ ، مهارف  تناید -  هقیلـس و  رد  فالتخا  اب 
مهارف ناسنا  يارب  ار  یعامتجا  يایازم  زا  يرایـسب  دراد و  او  یعاـمتجا  ینوگرگد  هب  ار  ناـسنا  دـنک و  ضوع  ار  خـیرات  ریـسم  هک  تشاد 

اب مالـسلاهیلع  ماـما  یتـسارب  دزاـس . رادروـخرب  ار  وا  يربارب  تلادـع و  يدازآ ، تمعن  زا  یمالـسا ، لیـصا  ياهتفرـشیپ  نمـض  رد  دروآ و 
ياههنیمز داجیا  لمع و  رد  تفرـشیپ  ملع ، شرتسگ  فده  اب  يردتقم -  يرکف  بالقنا  نیمز  يهرک  رد  هک  دوب  ممـصم  مامت ، یـصالخا 

رد يراـکمه  تبحم و  ناـمیا ، حور  ناـشناج  قاـمعا  رد  هتخاـس و  نوـگرگد  ار  اـهناسنا  موـمع  شور  هار و  اـت  دروآ ، دوـجوب  یتـیبرت - 
ع)  ) ماـما هـک  ياهتـسجرب  ياهفدـه  رگید  و  دـیازب . وا  زا  ار  يدـب  یتـشز و  یهاوـخدوخ و  حور  دزاـس و  راوتــسا  ار  یعاـمتجا  ياـهراک 

ماـما هک  ار  یعاـمتجا  ياهفدـه  نـیا  لـمحت  مالـسا ، زا  فرحنم  ياـهورین  دروآ . دوـجو  هـب  دوـخ  تموـکح  يهیاـس  رد  اـت  تساوـخیم 
دوخ و ذوفن  ياقب  ددص  رد  اهنت  هدوبن و  تما  تحلصم  رکف  هب  یطیارش  چیه  رد  اهورین  نیا  اریز  دنتـشادن ، دوب  هدومرف  مالعا  مالـسلاهیلع 

هزرابم گنج و  نالعا  هتخاس و  راکشآ  مالسلاهیلع  ماما  هب  تبسن  ار  دوخ  مشخ  هک  دوب  نیا  دندوب . مورحم  فیعض و  مدرم  زا  یـشکهرهب 
نآ ربارب  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دـنداد . رارق  دوخ  يهناحلـسم  شروش  يارب  ياهلیـسو  ار  نآ  هدومن و  يرادربهرهب  نامثع  نوخ  زا  دـندرک و 

يراکیپ زا  سپ  هک  درک  زاغآ  ماش  رد  ار  زیتس  گنج و  هیواعم  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  اما  تخاس . راـم  راـت و  ار  نآ  هرـصب  رد  داتـسیا و 
نمشد ربارب  رد  مالـسلاهیلع  ماما  اب  هک  یهاپـس  هنافـسأتم  اما  دنناشنب ، بقع  ار  يوما  ياوق  دنتـسناوت  مالـسلاهیلع  ماما  نایهاپـس  نیگمهس ،

 - لزه هرخسم و  ياهنوگب  مه  نآ  اههزین -  يور  نآرق  نتشارفارب  اب  صاعنبا  و  درکن . ادا  هدنیآ  ياهلـسن  هب  ار  شیوخ  نید  دوب ، هداتـسیا 
يزوریپ ماما و  تسکش  ثعاب  هجیتن  رد  هک  دش  رجنم  یماظن  شیارآ  نتخیر  مه  رب  نایهاپـس و  شروش  هب  راک  نیا  هک  داد . بیرف  ار  اهنآ 

راثآ زورما  هب  ات  هک  تسا  هدوب  يدایز  تالکشم  بئاصم و  راچد  مالسا  ناهج  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و  دیدرگ . مالسا  نمـشد  ياوق 
 - ياهظحل نینچ  مالـسا ، خـیرات  هک  یتسارب  و  : » دـیوگیم هدرک و  هراـشا  بلطم  نیا  هب  يریازج  یبن  نب  کـلام  داتـسا  تسا . یقاـب  اـهنآ 
رد دـیدرت  یلدود و  نآ  هجیتن  هک  يزیگنامغ  رابفـسا و  دادـیور  نآ  دراد ، رطاـخ  هب  نیفـص  گـنج  هحفـص 46 ] رد [  ار  زاـستشونرس - 
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هک ياهلیبـق ! تموـکح  یتفـالخ و  یـسارکومد  تموـکح  نیب  قـشمد ، هنیدـم و  ناـیم  هیواـعم ، یلع و  نـیب  یعطق  شنیزگ  دوـب ، شنیزگ 
يرگرامعتـسا رامعتـسا و  شریذـپ  رب  ار  وا  ماجنارـس  هک  درک  باـختنا  ار  یهار  دوخ ، خـیرات  ساـسح  يهطقن  نیا  رد  یمالـسا  يهعماـج 

بئاـصم و تشاذـگ و  اـجب  اـهبوشآ  دوب ، یمالـسا  تما  خـیرات  رد  اولب  شروش و  زاغآرـس  نیفـص  دادـیور  هک  یتـسارب  [ . 27 .« ] دیناشک
نوچیب و میلـست  و  هعماج ، رد  یمالـسا  قیمع  شنیب  شریذپ و  تلاح  نتخاس  دوبان  نآ  ياهدمایپ  نیرتزراب  زا  هک  تشاد  یپ  رد  ییایالب 
، تسویپ عوقو  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تداهـش  هعجاف  رد  كاندرد  یتروص  هب  بلطم  نیا  هدوب و  روج  ملظ و  ربارب  رد  ارچ 
ار تماما  هب  نادـقتعم  ناناملـسم و  لد  هعجاف  نیا  شتآ  و  دوب ، هدیـشک  دـنب  هب  دادـغب  ياهنادـنز  قاـمعا  رد  ار  راوگرزب  نآ  نوراـه  اریز 

نب يدنـس  نادـنز  رد  هنابیرغ  هک  نیا  ات  درواـینرب ، يداـیرف  ترـضح  نآ  يدازآ  هبلاـطم  يارب  یهورگ  چـیه  هک  یلاـح  رد  تخادـگیم ،
تاجن يارب  اهنآ  زا  یسک  تشاذگ ، دادغب  يهفاصر  لپ  يور  شماقم -  لزنت  دصق  هب  ار -  وا  سدقم  ندب  نوراه  و  درپس ، ناج  کهاش ،

نآ يهعماج  رب  هک  يراوخ  تلذ و  نآ  هب  ددرگیمرب  اهنیا  مامت  تلع  درکن . يراک  نیرتمک  نوراـه  نیرومأـم  تسد  زا  سدـقم  ندـب  نآ 
، دوب مدرم  نایم  یلک  فراعم  رشن  یمالسا و  گنهرف  شرتسگ  مالـسلاهیلع ، متفه  ماما  ياهفده  نیرتمهم  زا   - 5 دوب - . هدنکفا  هیاس  زور 

ساسا نیا  رب  یملع ، ياههنحـص  رد  ناناملـسم  دربشیپ  راکفا و  ریونت  اههشیدـنا و  تیبرت  يور  ترـضح  نآ  يالاو  تاـمیلعت  تاـققحم  و 
هدز هقلح  راوگرزب  نآ  نوماریپ  ثیدـح ، نایوار  نادنمـشناد و  نیرتگرزب  زا  يدایز  عمج  هنیدـم ، رد  ماـما  تماـقا  لـالخ  رد  دوب . راوتـسا 

وا هدیشخب و  ینشور  ار  یناسنا  لقع  هک  یهاگـشناد  دندوب ، هدرک  يدرگاش  شراوگرزب  ردپ  یلاع  هاگـشناد  رد  هک  یناسک  نامه  دندوب ،
دوب ص )  ) ادخ لوسر  هحفـص 47 ] شدج [  ملع  زا  هتفرگرب  هک  دوخ  فراعم  مولع و  زا  مالـسلاهیلع  ماما  درک . اهر  ینادان  دنب  دیق و  زا  ار 

رد هدرک ، لقن  شناردـپ  لوق  زا  هک  یتایاور  وا و  قیمع  تارظن  زا  یمالـسا  هقف  هک  يروط  ناـمه  درک ، هضاـفا  اـهنآ  رب  يداـیز  رادـقم  هب 
بوسنم وا  هب  تالماعم و - ... تادابع ، اههتـشر -  مامت  رد  یمالـسا ، ماکحا  زا  يدایز  يهعومجم  و  تسا . هدش  دـنمهرهب  یعیـسو  حـطس 
یمالـسا ياهروشک  رد  شترهـش  يهزاوآ  شایملع ، يالاو  ماقم  هب  رظن  و  تسا ، هدـش  تبث  ثیدـح  هقف و  گرزب  ياهباتک  رد  هک  تسا 

هدش و ترـضح  نآ  تماما  هب  دقتعم  ناناملـسم  زا  يدایز  عمج  دندش و  وا  یملع  ياهیدنمناوت  اهـششخب و  بوذجم  وس  ره  زا  هدـیچیپ و 
ریاس رب  راوگرزب  نآ  يرترب  میظعت و  تشاد و  یمارگ  رب  ناناملـسم  دندرمـش . ینید  تاـبجاو  زا  یکی  ار  وا  تاروتـسد  هب  لـمع  یتسود و 

ترضح نآ  نانمشد  لد  رد  دسح  هنیک و  ندمآ  دوجوب  ثعاب  دوخ  نیا  و  دنتشاد ، عامجا  افلخ ، رب  هکلب  رصع  ناگرزب  رگید  نایمـشاه و 
تبسن هلیسو  نیدب  دندش و  دحتم  ششناد  سونایقا  لالز  زا  نادنمشناد  نتخاس  مورحم  و  راوگرزب ، نآ  ندیبوک  يارب  هجیتن  رد  و  دیدرگ ،
یگدنز تاحفص  زا  ياهحفـص  هک  ار  زیچان  رادقم  نیا   - 6 تسین - . هسیاقم  لباق  یتیانج  چیه  اب  هک  دـندش  یتیانج  بکترم  يو  ماقم  هب 

نینچ و  مرادیم ، میدـقت  یمالـسا  يهناـخباتک  هب  تسا ، ترـضح  نآ  گرزب  تیـصخش  زا  یکچوک  يهنومن  مالـسلاهیلع و  یـسوم  ماـما 
هک تسا  يزیچ  دوخ  نیا  هک  تسا  راوگرزب  نآ  نوؤش  يهمه  عماج  و  وا ، یگدـنز  ياـیاوز  ماـمت  لـماش  باـتک  نیا  هک  مرادـن  يروصت 
نآ راثآ  یگدـنز و  زا  يداـیز  ناـشخرد  طوطخ  دـناوتیم  واـکجنک ، ققحم  کـی  اریز  درادـن . ار  نآ  شیاـجنگ  باـتک ، نیا  ریظن  اـههد 

شخب هب  اـهنت  نم  و  دـنک . ادـیپ  رگید -  ياـههنیمز  رد  اـت  هتفرگ  قـالخا  كولـس و  زا  یئاهنادـیم  رد  شراوتـسا  تارظن  زا  ار -  ترـضح 
حرش زا  هاتوک  یتراشا  اب  شنادنزرف ، ثیدح و  نایوار  باحصا ، زا  هک  نانچ  ماهتخادرپ ، شراثآ  فراعم و  اهیگژیو ، یـضعب  زا  یکچوک 

هب یـسررب  هتـشذگ  مهم  ياهدادـیور  يرکف و  طوطخ  زا  و  یـسابع ، تفالخ  رود  نیتسخن  زا  تسا و  هتفر  نخـس  باتک  نیا  رد  ناشلاح ،
راتفر شور و  زا  نینچمه  و  تسا . هدـیدرگ  ناشنرطاخ  دـیماجنا ، يوما  يروطارپما  طوقـس  هب  هک  ار  یلماوع  نینچمه  تسا . هدـمآ  لـمع 

و تسا . هدش  وگتفگ  دندرتسگ ، هحفـص 48 ] نایولع [  ربارب  رد  هک  يروج  ملظ و  طاسب  هدوب و  هیماینب  اب  نامزمه  هک  سابعینب  نیطالس 
اهنآ مامت  تقد  هب  هکلب  هدرکن ، هدنـسب  اهدادیور  لقن  هب  اهنت  ام ، اریز  میراد . يدایز  فالتخا  ناسیونخیرات  رگید  اب  اهثحب  نیا  مامت  رد  ام 

 - يریگعضوم هنوگ  چیه  نودب  اهنیا -  مامت  زا  و  میاهدوشگ ، ار  ماهبا  يهدرپ  نآ  يایاوز  مامت  زا  میاهدرک و  لیلحت  هیزجت و  یسررب و  ار 
یتجح هاگـشیپ  هب  مالـسا و  هب  یتمدخ  رثا ، نیا  هک  دـیما  نیا  اب  تسا . هدوب  قح  هب  صالخا  ام  يهزیگنا  و  میاهتخادرپ ، یعوضوم  ثحب  هب 
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هحفص 51 ] فلؤم [  تسوا . تسد  رد  تمدخ  قیفوت  و  دشاب ، راگدرورپ  ججح  زا 

ماما دشر  نارود  تدالو و 

هراشا

تاواـسم و راعـش  مالـسا  هک : تسا  نآ  هدرک  زاـتمم  رگید  یعاـمتجا  ياهمتـسیس  ناـیدا و  ریاـس  زا  ار  مالـسا  هک  ياهتـسجرب  زاـیتما  اـهنت 
دوخ تاناکما  اهورین و  مامت  درک و  يزیریپ  یلاعف  تبثم و  ساسا  رب  ار  راعـش  نیا  و  دروآرب ، مدرم  نایم  زا  ار  یتاقبط  فالتخا  نتـشادرب 

یعامتجا راتخاس  رد  رثؤم  لماع  گنهرف و  یلصا  رصانع  زا  یکی  ار  نآ  هدرک  جیـسب  مدرم  یگدنز  يهنحـص  رد  نآ  ندرک  هدایپ  يارب  ار 
يرترب نارگید  رب  یهورگ  تسین و  يزایتما  یسک  رب  ار  یسک  دنناسمه ، هناش ، ياههنادند  نوچ  ادخ  هاگشیپ  رد  مدرم  دروآ . رامشب  دوخ 

هک حـلاص  لمع  اوقت و  هب  زج  تسین  اهنآ  ناـیم  یتواـفت  دـناهجرد و  کـی  رد  یناـسنا  تمارک  قوقح و  تهج  زا  مدرم  يهمه  و  دـنرادن ،
هک الاو -  ياهفده  نیا  ققحت  روظنم  هب  تسا . یهاوخدوخ  فارحنا و  ياههزیگنا  رـش و  لماوع  زا  يرود  ادـخ و  هب  ناسنا  یکیدزن  ثعاب 

تخاس و زکرمتم  ساسا  نآ  رب  ار  دوخ  توعد  و  دـمآ ، مالـسا  دـنزاسیم -  گنهامه  ار  فطاوع  تاساسحا و  کیدزن و  مه  اـب  ار  اـهلد 
هک دیاین  دوجوب  یفالتخا  ناناملـسم  نایم  ات  دـش  دـهاوخ  وربور  ریـشمش  اب  دـشاب  فادـها  نیا  ققحت  زا  عنام  هک  یـسک  ره  اب  درک : مالعا 

ار نآ  داینب  زا  ات  دنتفرگ  میمصت  دندوبن ، قفاوم  مالـسا  یـساسا  يهمانرب  نیا  اب  هک  هیماینب  دنز . مه  رب  ار  اهنآ  تدحو  هدش و  هقرفت  ثعاب 
اب ورنیا  زا  تشادن ، شزاس  اهنآ  يهقبط  حـلاصم  اب  نینچمه  و  دوبن ، راگزاس  اهنآ  یلهاج  دـیاقع  اب  تاواسم ، يربارب و  اریز  دـنزاس ، دوبان 

تمذـم و رد  موش  تین  نیا  دـندرکیم و  شالت  یمالـسا  یگدـنز  يهنحـص  زا  تاواسم  نوناق  يدوبان  يارب  دوخ  یمنهج  ياهورین  ماـمت 
اب دندرکن و  افتکا  مه  نیا  هب  هکلب  دـشیم ، راکـشآ  درکیم  جاودزا  يزینک  اب  هک  اهبرع  زا  یـضعب  هب  تبـسن  اهنآ  دـح  زا  شیب  یبوکرس 

عالطا هک  یتقو  اهتوغاط  ناـمه  زا  یکی  دـندومنیم ، دروخرب  هجنکـش  و  هحفـص 52 ] تواسق [  اب  دـندوب  هدـیقع  نیا  فلاخم  هک  یناسک 
زا ار  شرسمه  دز و  وا  هب  هنایزات  دص  دندرک . رضاح  ار  وا  ات  داد  روتسد  تسا ، هدرک  جاودزا  يزینک  اب  میلسینب  يهلیبق  زا  یصخش  تفای 

نیمز يور  رد  داسف  ثعاب  تیاـنج و  بکترم  یـسک  نینچ  هیماینب ، فرع  رد  [ 28 ! ] دیـشارت ار  وا  ياهوربا  شیر و  رـس و  درک و  ادج  وا 
یمومع ياهراک  زا  یلغش  نتفرگ  هدهع  رب  ای  یتلود و  بصانم  زا  یبصنم  عون  ره  نتشاد  نانیا ، تسا .! يدوبان  یبوکرس و  راوازس  هتشگ ،

قطنم نیا  اـب  و  [ 29 . ] درادـن ار  اـهراک  نیا  یگتـسیاش  وا  هک  دـندرکیم  روـصت  دـندرک و  میرحت  تسا  هدوـب  هداززینک  هـک  یـسک  رب  ار ،
رد ماشه  درکیم ، لالدتـسا  يراوگرزب ، تفارـش و  هار  دیهـش  یلع ، نب  دیز  اب  کلملادـبع -  نب  ماشه  يوما -  توغاط  هک  دوب  تیلهاج 
وت يرادن ، یگتسیاش  هک  یتروص  رد  يرورپیم ، لد  رد  ار  نآ  يوزرآ  ینزیم و  تفالخ  زا  مد  وت  هک  ماهدینش  : » تفگ وا  هب  شلالدتسا 

ندیـسر عنام  ناردام  : » دومرف دـمآرب -  شنارب  قطنم  زا  يریت  نوچ  هک  ار -  نخـس  نیا  وا ، نخـس  در  ماقم  رد  دـیز  باـنج  ياهداززینک »!
وا دنوادخ  دشن . توبن  ماقم  هب  وا  ندیسر  عنام  دوب و  قاحسا  ترضح  ردام  زینک  لیعامسا  ترضح  ردام  دنتـسین . یلاع  ياهفده  هب  نادرم 

نیا هیماینب  نوـچ  [ . 30 ...« ] دروآرب ار  ص )  ) دـمحم ترـضح  ناربماـیپ ، نیرتـهب  وا  بلـص  زا  داد و  رارق  برع  يهـمه  ردـپ  ربماـیپ و  ار 
اهنآ رب  يرگاـشفا  در و  اـب  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  دـندوب ، هداد  رارق  دوخ  راـک  ساـسا  دوب ، فلاـخم  مالـسا  عقاو  اـب  هک  ار  تشز  تساـیس 

دندرک و غالبا  ناناملـسم ، نایم  هنالداع  تاواسم  يرارقرب  ینعی  هدروآ  ملاع -  یجنم  نیرتگرزب  ناشدج -  هک  ار  هچنآ  و  دندش ، ضرتعم 
درک دازآ  ار  دوخ  زینک  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هکنانچ  دندش ، مدرم  يارب  ینـشور  یلمع  ياهوگلا  زین  دوخ  رتشیب ، دیکأت  روظنم  هب 

تفلاخم و هب  هحفـص 53 ] عورـش [  دش و  کلملادبع  شنمـشد  مشخ  ثعاب  مادقا  نیمه  هک  دومن ، جاودزا  يو  اب  نتخاس  دازآ  زا  سپ  و 
نم هب  دعب ، اما  : » داد رارق  شنزرـس  دروم  ریز  تارابع  اب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  داتـسرف ، ماما  رـضحم  هب  هک  ياهمان  رد  و  درک ، ماما  ییوگدـب 

يدنواشیوخ يهدنبیز  هک  دندوب  یناسک  وت  نانگمه  زا  شیرق  مدرم  نایم  هک  یتروص  رد  ياهدرک  جاودزا  تزینک  اب  وت  هک  دـنداد  عالطا 
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دوخ زا  سپ  هک  يدـنزرف  هب  هن  يدیـشیدنا و  دوخ  هب  هن  وت  یـشاب و  هتـشاد  وا  زا  فیرـش  تباجن و  اب  يدـنزرف  یتسناوتیم  دـندوب و  وت  اب 
طوطخ و يالبال  رد  ار  تیلهاج  حور  درک ، هماـن  هب  یهاـگن  دیـسر و  مالـسلاهیلع  ماـما  تسد  هب  هماـن  هک  یتقو  مالـسلا ». و  يراذـگیم ،
رب ینبم  وت  يهمان  دعب ، اما  : » داتسرف وا  يارب  دوب  هتفای  مسجت  نآ  رد  یمالـسا  فادها  لوصا و  هک  ار  خساپ  نیا  و  دید ، مسجم  نآ  فورح 

دنرتهتـسیاش هک  دنتـسه  یناسک  شیرق  ناـنز  ناـیم  هک  يدوب  هدرک  روصت  وت  مدرک ، تفاـیرد  ار  مزینک  اـب  جاودزا  دروم  رد  نم  شنزرس 
تسا و هدوب  مدوخ  زینک  نز  نیا  تسین . رتیمارگ  و  رتراوگرزب ، ص )  ) ربمایپ زا  یسک  هک  یتروص  رد  بیجن  دنزرف  نتشاد  تلصو و  يارب 

رظن زا  سک  ره  مدـنادرگ . زاب  ار  وا  یهلا ، تنـس  قباطم  هرابود  مدرک و  دازآ  دوب -  هتـساوخ  ادـخ  هک  یلیلد  هب  یهلا -  رجا  رطاـخ  هب  نم 
هدرک و ناربج  ار  یتساک  هدرک و  فرطرب  ار  یتسپ  مالـسا ، يهلیـسو  هب  دنوادخ  دوشیمن . وا  صقن  ثعاب  يزیچ  چیه  دـشاب  هزیکاپ  ینید 

تـسا نیا  [ . 31 ...« ] تسا تیلهاج  شنزرـس  شنزرـس ، هکلب  تسین ، اور  ناملـسم  صخـش  رب  یـشنزرس  سپ  تسا ، هتـشادرب  ار  شنزرس 
وا نید  تاروتسد  هب  ندز  گنچ  و  ادخ ، تعاطا  روحم  رب  مالسا ، نوناق  رد  یعقاو  فرـش  سپ  تاواسم . تلادع و  يهرابرد  مالـسا  قطنم 
رد هک  تسا  یـسک  اهنت  وا  دشاب ، راگزیهرپ  ادخ  نید  رد  دراد و  زاب  یتشز  هانگ و  زا  ار  دوخ  دـنک و  سفن  بیذـهت  هک  ره  و  دـخرچیم ،
 - یهلا هاگشیپ  رد  فرش -  تلیضف و  قطنم  رد  یتلاخد  چیه  يدام ، تارابتعا  رگید  یموق و  يرترب  اما  تسا . رادروخرب  يزایتما  زا  مالسا 

يراـتفر هلیـسو  نیدـب  وا  اریز  هدوـمن ؟ جاودزا  ندرک  دازآ  زا  سپ  ناملـسم  يزینک  اـب  هک  تـسا  يداریا  هـچ  مالـسلاهیلع  ماـما  رب  درادـن .
ناناملسم يهمه  نایم  راختفا ، تزع و  تیاهن  اب  مالسا  یتسارب  هحفص 54 ] تسا [ . هدادن  ماجنا  ص )  ) ربمایپ تنس  ادخ و  باتک  فالخرب 

. درک یغلم  دوب ، یلهاج  فرع  هجوت  دروم  هک  ار  ییوجيرترب  عون  همه  درمش و  ناملسم  نز  وفک  ار  ناملـسم  درم  درک و  رارقرب  تاواسم 
یعامتجا تیعقوم  رظن  زا  هک  یتروص  رد  دروآرد ، هثراح -  نب  دیز  دوخ -  مالغ  يرـسمه  هب  ار  شحج  رتخد  بنیز  ص )  ) یمارگ ربمایپ 

ینتبم هک  ار -  ییوشانز  يهطبار  ساسا  نیا  رب  مالسا  تسا . فورعم  روهـشم و  تسدیهت  ریقف و  [ 32  ] ربیوج ناتساد  و  دوبن ، ناسمه  وا  اب 
تفاـی و شرتـسگ  دوـخ  روـهظ  ياـهلاس  نیتـسخن  رد  مالـسا ، هک  نیمه  درک . يزیریپ  دوـب -  ادـخ  رطاـخ  هب  تبحم  ینید و  تدـحو  رب 

یشرتسگ تفای و  ینوزف  ناگدرب  تکرح  دندروآ ، رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  اهرهـش  نیرتشیب  ادخ  هب  توعد  هار  رد  مالـسا  روشرپ  نایهاپس 
هب اهلاس  نیا  رد  مکاح  ياهتردق  هک  تهج  نآ  زا  دوبن ، عرـش  فالخ  زا  یلاخ  ام -  رظن  هب  اهاج -  رتشیب  رد  هک  تفرگ  دوخ  هب  نیگمهس 

دایرف زا  رپ  [ 33  ] برثی ياهرازاب  لاح ، ره  هب  دندوبن . دنبیاپ  دوب ، هدیـسر  ناگدرب  اب  راتفر  یگدرب و  يهرابرد  مالـسا  فرط  زا  هک  ینیناوق 
ناگدرب اج  نآ  رد  هک  [ 34  ] دوب ناگدرب  نابایخ  مان  هب  ینابایخ  زین  دادغب  رد  و  دندروآیم ، شورف  يارب  ار  ناگدرب  هک  دش  یناشورفهدرب 

ناـنآ دوب . يزوسلد  یناـبرهم و  تخبنوـگن ، ناـگدرب  نیا  ربارب  رد  مالـسلامهیلع  تیب -  لـها  عـضوم  دـندرکیم . هضرع  شورف  يارب  ار 
نآرق دوخ  تسد  اب  مالـسلاامهیلع  یـسوم -  نب  دـمحا  دـندرکیم . دازآ  ادـخ  هار  رد  دـندیرخیم و  ار  ناگدرب  ناشناوت  دـح  رد  هراومه 

دوخ جـنرتسد  زا  هدرب  رازه  و  درکیم ، دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  اهنآ  دـیرخیم و  یناگدرب  نآ  لوپ  اـب  تخورفیم و  ار  نآ  دـعب  تشونیم و 
زاب دندرکیم  دازآ  هک  یناگدرب  هب  تبسن  ناشتسد  هکلب  هدرکن  هدنسب  ناسحا  زا  رادقم  نیا  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  درک . دازآ  دیرخ و 
. ] دبای تاجن  زین  رقف  سوباک  زا  یگدرب ، دیق  زا  يدازآ  اب  نامزمه  دـشاب و  زاینیب  مدرم  لام  زا  ات  دندیـشخبیم  وا  هب  یناوارف  لام  هدوب و 
هب درکیم و  اهنآ  اب  جاودزا  زینک و  نانز  ندیرخ  هب  راداو  دوخ  زا  يوریپ  هب  ار  دوخ  نارای  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هحفص 55 ]

تیب لها  [ . 35 ...« ] دنتـسین رادروخرب  نانز ، زا  يرایـسب  هک  دنرادروخرب  یـشوه  لقع و  زا  اهنآ  هک  دـیریگب  ار  نازینک  : » دومرفیم ناشیا 
دوب رطاخ  نادب  نیا  و  دنتفرگیم ، نز  ناگدرب  زا  هکلب  دندرکن ، هدنسب  زین  راشرس  ناسحا  زا  هزادنا  نیا  هب  ناگدرب  هب  تبسن  مالـسلامهیلع 
ردام دـندرکیم . لامعا  ناگدرب  ربارب  رد  هیماینب  هک  یتخـس  شور  ندرب  نیب  زا  رطاخ  هب  ایناث -  هتـشادرب و  ار  توافت  مالـسا ، ـالوا -  هک 

دینادرگ و صاخ  تیانع  لومـشم  ار  وا  دنوادخ  دندوب ، هدروآ  برثی  رازاب  هب  هک  دوب  ینانز  نامه  زا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 
ماما هللادـبعوبا -  جاودزا  تیفیک  اـما  دـش . تمارک  تلیـضف و  فرظ  ماـما و  رداـم  وا  هجیتن  رد  درک و  تمحرم  وا  هب  یـصوصخم  تفارش 

وا مینکیم . وگزاب  ار  وا  نخـس  راصتخا  هب  اـم  و  تسا ، هدرک  لـقن  يدـسا  يهشاـکعنبا  هک  يروط  هب  وناـب  نیا  اـب  مالـسلاهیلع -  قداـص 
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راوگرزب نآ  تمدخ  روگنا  يرادقم  دوب ، هداتسیا  وا  روضح  رد  هللادبعوبا  شدنزرف  مدش ، دراو  ع )  ) رقابلا رفعجوبا  ماما  رـضحم  دیوگیم :
هناد هناد  كدوـک  درمریپ و  دوـمرف : دزوماـیب ، اـم  هب  ار  روـگنا  ندروـخ  بادآ  تساوـخیم  هک  یلاـح  رد  درک ، نم  هـب  یهاـگن  دـندروآ ،

هک روخب  هناد  ود  هناد  ود  وت  اـما  دـنروخیم ، هناد  راـهچ  هناد و  هس  دـنوشیمن ، ریـس  روگنا  زا  دـننکیم  روـصت  هک  یناـسک  و  دروـخیم ،
ردـپ هب  تسا  هدیـسر  نادرم  دـح  هب  مدـید  مدرک ، یهاـگن  مالـسلاهیلع  قداـصلا  هللادـبعوبا  هب  دـیوگیم : هشاـکعنبا  تـسا .»... بحتـسم 

میمـصت زا  مالـسلاهیلع  ماما  تسا .»!؟ هدیـسر  ارف  وا  جاودزا  تقو  دینکیمن ، داماد  ار  هللادبعوبا  ارچ  ناجاقآ  : » مدرک داهنـشیپ  شراوگرزب 
زا یشورفهدرب  نادب ، [ » هحفص 56 دومرف [ : نم  هب  دوب  یلوپ  هسیک  ترـضح  نآ  لباقم  رد  هک  یلاح  رد  درک و  هاگآ  ارم  رما ، نیا  رب  دوخ 

ماـما رـضحم  زا  مدرم  مرخیم .»... وا  زا  يزینک  هـسیک  نـیا  اـب  دـیآیم و  دورف  نوـمیم  يارـس  رد  دـسریم و  يدوز  نـیمه  هـب  ربرب ، لـها 
ماـما دنتـسشن ، هک  نیمه  دـندش ، دراو  دوـخ  ناردارب  زا  یعمج  اـب  هشاـکعنبا  هراـبود  تشذـگ . یمک  تدـم  دـندش ، قرفتم  مالـسلاهیلع 

هک لوپ  يهسیک  نامه  اب  يو  دیرخ  يارب  ات  داد  روتسد  تسا . هدروآ  هارمه  هب  مه  ار  زینک  نآ  هدمآ و  شورفهدرب  نآ  دومرف : مالـسلاهیلع 
دندیسر و شورفهدرب  هب  هک  یتقو  دوب . رورـس  يداش و  زا  رپ  اهلد  هک  یلاح  رد  دندش  دنلب  اج  زا  مه  اب  همه  دننک . مادقا  دندوب ، هدید  البق 

تـسا يرگید  زا  رتـهب  یکی  هک  راـمیب  زینک  ود  زج  هب  تفگ : باوـج  رد  وا  دـنک ، هضرع  اـهنآ  رب  دراد  هـک  ار  ینازینک  اـت  دنتـساوخ  وا  زا 
يزینک هب  اهنآ  مشچ  دروآ . ناشیا  دزن  ار  ود  نآ  دش و  دنلب  اج  زا  وا  دروایب ، ار  زینک  ود  نامه  ات  دنتساوخ  وا  زا  تسا ، هدنامن  یقاب  شیارب 

مک وا  اما  دنتساوخ  فیفخت  يو  زا  اهنآ  درک ، داهنشیپ  رانید  داتفه  ار  وا  ياهب  شورفهدرب  دوب ، يرامیب  زا  نتفای  دوبهب  هب  کیدزن  هک  داتفا 
مالـسلاهیلع ماما  تمدـخ  هتفرگ و  وا  زا  ار  زینک  دـنداد و  وا  هب  تسا ، هسیک  لخاد  رانید  داتفه  تسرد  دـندید  دـندرک  زاب  ار  هسیک  درکن ،

یمارآ يادص  اب  زینک  تسیچ ؟ تمسا  دومرف : زینک  نآ  هب  دش و  لاحشوخ  رایسب  تفگ و  ار  یهلا  يانث  دمح و  مالـسلاهیلع  ماما  دندروآ ،
يراوگرزب تفارش و  زا  ییاهب  وا  هب  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع -  ماما  [ . 36 «. ] هدیمح : » درک ضرع  تشاد ، وا  يایح  مرش و  زا  تیاکح  هک 

يهرهچ رب  ینامداش  راثآ  هک  یلاح  رد  درک ، شرـسپ  هب  یهاگن  هاگنآ  هحفص 57 ] ياهدیدنـسپ [ »! ترخآ  ایند و  رد  وت  : » دومرف دادیم - 
نیرتبوبحم و نیرتیمارگ و  زا  وا  درک . جاودزا  يو  اب  مالـسلاهیلع -  قداص  ماـما  هللادـبعوبا -  [ ، 37  ] دیـشخب وا  هب  ار  هدیمح  دوب ، ادـیپ  وا 

يهینک اب  سلدنا و  لها  زا  دناهتفگ : یضعب  دنراد ؛ يدایز  فالتخا  وناب  نیا  بسن  يهرابرد  ناخروم  دوب . ترـضح  نآ  شیپ  نانز  نیرترب 
يهون وا  دناهتفگ : ياهدـع  و  [ 40 . ] تسا هدوب  يربرب  حـلاص  رتـخد  و  [ 39  ] ناتـسربرب لها  زا  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هدوب  [ 38  ] ةؤلؤل

عمج و  [ ، 43  ] تسا مجع  نادناخ  نیرتگرزب  زا  وا  دـناهتفگ  دناهتـسناد و  [ 42  ] مور لـها  زا  ار  وا  یعمج  و  تـسا ، [ 41  ] حلاص يهقیقش 
تیاهن اب  هناخ  رد  هدیمح -  راوگرزب -  يوناب  نیا  دناهدشن . ضرعتم  هتـشونن و  يزیچ  راوگرزب  نیا  بسن  يهرابرد  زین  ناخروم  زا  يدایز 

هجوت زین  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک  يروط  ناـمه  دوب  مارتـحا  هجوت و  دروم  هیولع  ناوناـب  يهمه  دزن  رد  درکیم و  راـتفر  يراوـگرزب 
هدومن و شیاتـس  یبوخ  هب  ار  وا  دـیدیم ، راوتـسا  یناـمیا  ناوارف و  لاـمک  لـقع و  وناـب  نیا  رد  هک  اریز  تشاد ، راوـگرزب  نآ  هب  یـصاخ 
، دننکیم ینابگهن  وا  زا  ناگتشرف  هراومه  تسا ، هزیکاپ  كاپ و  يدیلپ  عون  ره  زا  بان  يالط  نوچمه  هدیمح  : » تسا هدومرف  وا  يهرابرد 

نمادکاپ يوناب  نیا  یتسارب  [ . 44 ...« ] دهد سپ  زاب  ارم  زا  دعب  تجح  دناهدرپس و  وا  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  ار  یگرزب  تناما  وا  هک  نیا  ات 
دنمهرهب يدـح  هب  دوخ  مولع  زا  ار  وا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دوب . يراکتـسرد  نامیا و  زا  هدـنکآ  یـصقن و  ره  زا  رودـب  هماج ، هزیکاپ  و 

وا زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تفرگ ، یـشیپ  دوخ  رـصع  ناـنز  يهمه  رب  ناـمیا ، يراـگزیهرپ و  شناد ، رظن  هحفـص 58 ] زا [  هک  تخاـس 
نز ياههرهچ  نیرتناشخرد  زا  هدوب ، ماـقم  نیا  يهتـسیاش  یبوخ  هب  وا  [ ، 45  ] دزومایب یعرـش  ماکحا  هقف و  ار  ناملـسم  نانز  ات  تساوخ 

دوب . لامک  هقف و  تفع و  رد  دوخ  رصع 

تکرب اب  دولوم 

زا رودب  تبحم و  رد  قرغ  ترسم ، ینامداش و  اب  ماوت  مارآ و  یناگدنز  دشیم ، يرپس  اهزور  وناب ، نیا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  جاودزا  زا  سپ 
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دش و هلماح  وناب  نآ  هک  دوب  شوخ  راگزور  نیمه  يانثا  رد  تشذگیم . یخلت ، زیمآهقرفت و  نخـس  ره  زا  رانکرب  يریگتخـس و  هنوگ  ره 
ناـیاپ زا  سپ  و  درب ، دوـخ  هارمه  هب  زین  ار  وا  و  دـش ، مارحلا  هللا  تیب  رفـس  یهار  جـح ، يهضیرف  ماـجنا  يارب  مالـسلاهیلع  هللادـبعوبا  ماـما 

ماما لابند  هب  و  درک ، نامیاز  درد  ساـسحا  هدـیمح  دندیـسر ، [ 46  ] ءاوبا لحم  هب  هک  یتقو  تشگزاـب ، برثی  هب  ناـشناوراک  جـح ، مسارم 
تدـالو ناـیرج  رد  وا ، زا  شیپ  يرگید  سک  هک  دوب  هدومرف  راوگرزب  نآ  نوچ  دـنهد ، رارق  رما  ناـیرج  رد  ار  وا  اـت  داتـسرف  مالـسلاهیلع 

دینش ار  شخبترسم  ربخ  نیا  هک  نیمه  دوب ، ندروخ  اذغ  لوغشم  دوخ  باحصا  زا  یعمج  اب  مالسلاهیلع  هللادبعوبا  دریگن . رارق  شدنزرف 
ار مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یماما  ناملـسم و  مدرم  نارورـس  زا  ییاقآ  هدـیمح  هک  تشذـگن  يزیچ  و  دـمآ ، وناب  نآ  دزن  هلجع  اب 

يارب وا ، زا  رتدنمـشزرا  هدـیافرپ و  ناـمز -  نآ  رد  هک -  يدولوم  دـش ، نشور  تکرباـب  دولوم  نیا  لاـمج  رون  هب  اـیند  درک . لـمح  عضو 
دوب رتشیب  شتنحم  هحفص 59 ] جنر و [  ادخ  هار  رد  و  نابرهم ، ناتسدگنت  هب  تبسن  اهناسنا ، نیرتراکوکین  یتسارب  دوب . هدشن  دلوتم  مالسا 

تفرگ ار  شدنزرف  دیسر و  هلجع  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دمآ . ایند  هب  دیـسرتیم  وا  زا  درکیم و  تدابع  رتشیب  ار  ادخ  مدرم  مامت  زا  و 
متفه ماـما  هک  ياهرهچ  نیتـسخن  هـب  تـفگ . هماـقا  شپچ  شوـگ  هـب  ناذا و  شتـسار ، شوـگ  هـب  دروآ ، اـجب  ار  تدـالو  یعرـش  بادآ  و 

زا رتهبترم  دنلب  رتدنمجرا و  یسک  هب  شناردپ -  زا  سپ  ایند -  نامسآ  هک  دوب  شراوگرزب  ردپ  ینارون  يهرهچ  دوشگ ، مشچ  مالسلاهیلع 
. تسا هتفرگ  دوخ  رد  ار  نامیا  يانعم  مامت  هک  دوب  دیحوت  يهملک  دروخ ، شکرابم  شوگ  هب  هک  ینخس  نیتسخن  دوب و  هدنکفین  هیاس  وا ،
: دنتفگ هدرک ، ترـضح  نآ  هب  ور  باحـصا  تشاد . بل  رب  نیریـش  یمـسبت  هک  یلاح  رد  تشگرب ، باحـصا  بناج  هب  ع )  ) هللادبعوبا ماما 

داد ار  شدنزرف  تداعس  اب  تدالو  تراشب  مالسلاهیلع  ماما  هاگنآ  هدش .»؟ هچ  هدیمح  ناجاقآ ! موش  تیادف  دزاس ، نامداش  ار  وت  دنوادخ  »
وا يرآ  تسا » ادخ  قولخم  نیرتهب  هک  تسا  هدرک  تمحرم  نم  هب  يرسپ  دنوادخ  : » دومرف تخاس و  انـشآ  يو  دنمجرا  ماقم  اب  ار  نانآ  و 

تخاس هاگآ  لماک  روط  هب  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلاهیلع  ماما  و  تسا ، ینید  یگدنزارب  یتسرد و  اوقت ، ملع ، رظن  زا  ادخ  قولخم  نیرتهب 
شوهب : » دومرف ناشیا  هب  و  هدرک ، ضرف  شناگدـنب  رب  ار  اـهنآ  يوریپ  دـنوادخ  هک  تسا  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  ناـماما  زا  شدـنزرف  هک 

برثی رد  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  هدوب  ءاوبا »  » رد راوگرزب  نآ  تدالو  لـحم  [ . 47 « ] تسامش تسرپرـس  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیـشاب ،
نامز رد  و  [ 50 ( ] 129 ه لاس ) دناهتفگ : یضعب  و  [ 49 ( ] 128 ه شتدالو ) لاس  و  تسا . ناخروم  مومع  رظن  فلاـخم  لوق ، نیا  هک  [ ، 48]

هحفص 60 ] تسا [ . هدوب  ناورم  نب  کلملادبع  تموکح 

یمومع ینامهم 

دورو زا  سپ  هلصافالب  هدش و  برثی  هجوتم  درک و  تکرح  اج  نآ  زا  هک  دیشکن  یلوط  ءاوبا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  هللادبعوبا  ماما  فقوت 
نآ ناوریپ  و  [ ، 51  ] دروآ لـمع  هب  یمومع  ییاریذـپ  زور  هس  تشاد و  اـپب  ینمجنا  شاهتـسجخ  دازون  تشادـیمارگ  روظنم  هب  برثـی ، هب 

دندشیم . بایفرش  راوگرزب  نآ  رضحم  هب  رورس  نشج و  رد  تکرش  دوعسم و  دولوم  کیربت  ضرع  يارب  هورگ  هورگ  ترضح ،

یکدوک نارود  تیبرت 

مالسا نماد  رد  و  دیکمیم ، ریش  نامیا  ناتسپ  زا  و  دنارذگیم ، رـس  تشپ  ار  یکدوک  نارود  مکمک  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 
وا رب  دوخ  گرزب  حور  وترپ  زا  تخادرپیم و  وا  يهیذـغت  هب  دوخ ، تبحم  رهم و  اب  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  هللادـبعوبا  تفاـییم . تیبرت 

زاغآ رد  راوگرزب  نآ  هک  يدح  هب  درکیم ، نومنهر  شخبینشور  يراتفر  هب  و  تخاسیم ، انشآ  الاو  ياهـشور  هار و  اب  ار  وا  دناباتیم و 
یناسنا چـیه  هک  دیـسر  یکدوک  نامه  رد  یقالخا  بیذـهت  لامک و  زا  ياهجرد  هب  تفرگ و  ارف  ار  یمالـسا  تیبرت  رـصانع  مامت  شرمع ،

دوب . هدیسرن 
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مارتحا تبحم و 

تبحم و رب  زور  ره  هک  یلاح  رد  تشاذگ  رس  تشپ  لاب ، تغارف  اب  ار  دوخ  یکدوک  نارود  زا  یتمـسق  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 
وا اب  یـصاخ  مارتحا  هجوت و  اب  زین  ناناملـسم  دادیم . رارق  دوخ  راشرـس  تبحم  لومـشم  ار  وا  شراوگرزب  ردپ  دشیم و  هدوزفا  شمارتحا 

رهم و دروـم  ار  وا  نارگید  زا  شیب  هتـشاد و  هحفـص 61 ] مدقم [  شنادنزرف  رگید  رب  ار  وا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  و  دندرکیم ، دروخرب 
ياـهب هب  هک  درک ، تمحرم  هیرـسب »  » ماـن هب  ار  ینیمز  هعطق  يو  هب  هک  دوب  نآ  يو  يهقـالع  ياـههناشن  هلمج  زا  دادیم . رارق  دوخ  تبحم 
تسود : » دومرف باوج  رد  دندیسرپ ، شدنزرف  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دایز  تبحم  تلع  زا  [ 52  ] دوب هدیرخ  رانید  رازه  شش  تسیب و 
یکدوک نامه  رد  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  [ . 53 «. ] تشادیمن تکرش  یسک  وا ، هب  نم  رهم  رد  ات  متشادن  وا  زج  يدنزرف  چیه  هک  متـشاد 

ار وت  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  : » دومرف هتخاـس و  بطاـخم  ار  وا  ردـپ  دـیدرگیم ، شراوگرزب  ردـپ  یتفگـش  ثعاـب  هک  تفگیم  یناـنخس 
دننامه تماما  ماقم  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  [ . 54 «. ] داد رارق  ناتـسود  نیزگیاج  و  نادنزرف ، نایم  زا  يدنـسرخ  ثعاب  و  ناردپ ، نیـشناج 

ار نآ  راوتـسا ، نامیا  تلیـضف و  هک  نیا  رگم  دریگیمن ، رارق  تبحم  يهفطاع  ریثأـت  تحت  تسا و  تبحم  هب  رهاـظت  زا  رودـب  توبن  ماـقم 
راهظا شدنزرف  هب  تبـسن  ار  شیوخ  یبلق  يهقالع  دـح و  زا  شیب  تبحم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دوب  شنیب  نیا  وترپ  رد  دـنک . دـییأت 

ربهر ماما و  دوخ ، زا  سپ  ار  وا  دیدیم و  دوخ  تیـصخش  اهیگژیو و  يهمه  زا  ییامنمامت  يهنییآ  ار  وا  راوگرزب ، نآ  هک  اریز  تشادیم ،
درکیم . هدهاشم  شمارگ  دج  تما 

يرهاظ ياهیگژیو 

یـضعب و  [ ، 55  ] نوگمدـنگ شاهرهچ  هحفـص 62 ] دـناهتفگ [ : هدرک و  فیـصوت  ار  ترـضح  نآ  يرهاظ  ياـهیگژیو  ثیدـح ، ناـیوار 
نینچ يو  فیـصوت  رد  زین  یخلب  قیقـش  دوب . تشپرپ  شفیرـش  نساحم  و  مادـنا ، هنایم  گنرـشوخ ، یخرب : و  [ ، 56  ] گنرهایس دناهتفگ :

دوب ». مادنا  رغال  نوگمدنگ و  تخس  تروص ، شوخ  : » دیوگیم

رادتقا تبیه و 

 - نیرهاط يهمئا  يامیس  راوگرزب ، نآ  لکـش  تایـصوصخ  رد  تشاد و  ار  ءایبنا  تبیه  نامه  تسرد  تبیه ، رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما 
یمارگ ار  وا  تفرگیم و  ار  وا  شتبیه  هک  نیا  رگم  درکیمن  هدـهاشم  ار  ترـضح  نآ  سک  چـیه  و  دوـب ، ادـیوه  شراوـگرزب -  ناردـپ 

نآ يالاو  تبیه  هوکش و  هتـشاد -  دروخرب  ترـضح  نآ  اب  هار  نیب  رد  هک  یعقوم  یـسابع -  نارود  يهیاپ  دنلب  رعاش  ساونوبا  تشادیم .
كومما ابکر  نأ  ول  بلقلا و  کتبثا  کشلا  کیف  ضراع  ۀبیر و  ریغ  نم  نیعلا  کترـصبأ  اذا  دیوگیم : هدیـشک و  ریوصت  هب  ار  ترـضح 

راعش نیا  هتبلا  [ . 57  ] بسح هل  تنأ  یحضأ و  نم  باخ  ام  اهلک و  يروما  یف  یبسح  کتلعج  بکرلا  کب  لدتسی  یتح  کمیسن  مهداقل 
رانک رد  هدنارذگ و  هچیزاب  یگدوهیب و  رد  ار  یگدنز  مایا  هک  یساونوبا  اریز  تسا . ناسنا  کی  لد  يرادیب  یحور و  ياهشنکاو  زا  یکی 
تیب لـها  سک  ره  هک  یناـمز  رد  مه  نآ  تـسا ، هدز  تـسد  نـیگآرطع  یـشیاتس  نـینچ  هـب  تـسا  هدرکیم  یگدـنز  ساـبعینب  يهرفس 
راداو ار  وا  مالسلاهیلع  ماما  ریظنیب  تیصخش  تیعقاو و  هحفص 63 ] یلو [  دیسریم . رفیک  تازاجم و  هب  درکیم  شیاتس  ار  مالسلامهیلع 
يهون دمحاوبا -  يهیثرم  رد  هک  ياهدیـصق  رد  وا  هدـیبات و  [ 58  ] هرعم رعاش  رب  مالـسلاهیلع  ماما  راونا  نینچمه  و  تسا . هدرک  راـک  نیا  هب 

ةروس بحاـص  سفنلا  یف  هلـالجل  مکدـج  یـسوم  لاـخیو  دـیوگیم : هدـناشک و  اـج  نیدـب  ار  نخـس  يهتـشر  تسا  هدورـس  ع - )  ) ماـما
نیا رگم  دیاتـسب ، ار  یـصخش  ای  دشاب و  نیبشوخ  یـسک  هب  یگداس  هب  هک  دوبن  يدارفا  نآ  زا  ءالعلاوبا  هک  یتروص  رد  [ . 59 . ] فارعألا

راوگرزب نآ  هک  دوب  هدیمهف  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  لاوحا  نایرج  زا  وا  دشاب . ربخاب  وا  راک  تقیقح  زا  یبوخ  هب  دشاب و  هدومزآ  ار  وا  هک 
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تسا . هدش  ادص  مه  وا  ناگدننکشیاتس  نایارسهحیدم و  رگید  اب  ورنیا  زا  تسا ، درف  هب  رصحنم  يهخسن 

ماما يرتشگنا  سفن 

« هدـحو کلملا هللا  : » تسا هدوب  نینچ  نآ  ترابع  و  تسوا ، هب  عاطقنا  ادـخ و  هب  وا  داـیز  یگتـسبلد  رب  لـیلد  راوگرزب  نآ  يرتشگنا  شقن 
[ . 60]

ماما يهینک 

هحفص 64 ] لیعامساوبا [ . یلعوبا ، میهارباوبا ، یضام ، نسحلاوبا  لوا ، نسحلاوبا 

ماما باقلا 

هراشا

دشابیم : ریز  حرش  هب  تسا  وا  تمظع  تاهج  تیصخش و  رهاظم  لیلد  هک  راوگرزب  نآ  باقلا 

رباص

. درکیم ربص  دیدیم  شکرس  ياهنوعرف  روج و  نامکاح  فرط  زا  هک  ییاهیتخس  اهیراتفرگ و  رب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  تهج  نآ  زا 
دنتشاد . اور  ترضح  نآ  رب  ار  یئاوران  يدب و  عون  ره  و  دندرک ، دراو  راوگرزب  نآ  لد  رب  اهمغ  عاونا  نانیا  هک  یتسارب 

رهاز

دوب . ص )  ) ربمایپ شراوگرزب  دج  يوخ  قلخ و  مسجت  شاینارون ، تیصخش  الاو و  قالخا  یلجت  هک  ورنآ  زا 

حلاص دبع 

ادخ تدابع  رد  اهلسن ، تشذگ  نامز و  لوط  رد  هک  اج  نآ  ات  دش . روهشم  بقل  نیا  هب  راگدرورپ  تعاطا  رد  ششوک  تدابع و  رطاخ  هب 
حلاص دـبع  تفگیم : درکیم ، لقن  ثیدـح  وا  زا  هک  یـسک  و  دـش ، فورعم  ثیدـح  نایوار  دزن  رد  بقل  نیا  اـب  و  تشگ ، لـثملابرض 

دومرف . نینچ 

دیس

رعش رد  ار  وا  بقل  نیمه  اب  حتفلاوبا ، فورعم  رعاش  تسا و  اهنآ  نایاوشیپ  زا  یکی  نیملـسم و  ناگرزب  تاداس و  زا  راوگرزب  نآ  هک  اریز 
یمالغ نامزلا  رحلا و  انأف  امالغ  فیرشلل  تنک  اذا  و  هحفص 65 ] یمالس [  غلبیلف  تنک  امثیح  مالغ  فیرشلا  دیسلل  انأ  تسا : هدوتـس  دوخ 

[ . 61]

یفو

نانمشد هب  تبسن  یتح  دوب و  راکوکین  رادافو و  شنایعیش  ناردارب و  هب  تبـسن  قح  هب  وا  دوب . دوخ  نامز  ناسنا  نیرتافواب  يو  هک  ورنآ  زا 
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درکیم . راتفر  یکین  هب  نازوتهنیک  و 

نیما

ینید ماکحا  نوؤش و  مامت  رب  نیما  وا  هک  یتسارب  دوب . هتفای  مسجت  مالسلاهیلع  ماما  گرزب  تیصخش  رد  ینعم -  مامت  هب  تناما -  يهملک 
بقلم نیما  هب  وا  زا  شیپ  هک  مالـسا -  یمارگ  ربمایپ  شدج  نوچمه  دومرفیم و  تناما  تیاعر  ناناملـسم  روما  هب  تبـسن  نینچمه  دوب و 

تفرگ . رارق  مدرم  يهمه  نانیمطا  دروم  هلیسو  نیدب  تفای و  ترهش  بقل  نیا  هب  دوب -  هدش 

هاپس هدنامرف 

ار شهاگمارآ  دنوادخ  هک  یمق -  سابع  خیش  یمان  ققحم  مالسالا ، ۀقث  دوب . [ 62  ] رگشلرس هاپس و  هدنامرف  ترضح ، نآ  باقلا  هلمج  زا 
تفای و یگدـنیامن  روصنم  فرط  زا  زورون  زور  کـی  رد  هک  دـشاب  نآ  ترهـش  نیا  تلع  هک  تسا  هدرمـش  دـیعب  دزاـس -  مرخ  شوخ و 
هک يراک  دندرکیم ، وا  میدـقت  ییاهناغمرا  ایادـه و  دـنتفگیم و  کیربت  هدـش ، بایفرـش  ترـضح  نآ  روضح  هب  ناهدـنامرف  نایهاپس و 

هحفص 66 ] [ . ] 63 ! ] تفرگ ار  یبقل  نینچ  ورنیا  زا  تسا ، هداتفین  قافتا  راوگرزب  نآ  نادنزرف  ناردپ و  زا  کی  چیه  يارب 

مظاک

هب دروخیم ، ورف  ار  دوخ  مشخ  دیدیم ، نارگمتس  زا  هک  یمتـس  یبوکرـس و  عون  ره  هب  تبـسن  هک  تسا  هتفرگ  تهج  نآ  زا  ار  بقل  نیا 
رد هکلب  تفگن ، يزیچ  یـسک  هب  شیاهيراتفرگ  اهمغ و  زا  زگره  دیـسر و  تداهـش  هب  نادـنز  ياهلاچهایـس  رد  اـفج  رهز  اـب  هک  يدـح 

، يدب ربارب  رد  یکین  یقالخا و  شمرن  یئابیکش و  رطاخ  هب  وا  دیوگیم : ریثانبا  تخادرپیم . ادخ  يانث  رکـش و  هب  دیادش  همه  نآ  لباقم 
[ . 64 . ] دش روهشم  بقل ، نیا  هب 

سفن كاپ 

دیدرگ . ریظنیب  هدیسر و  ییالاو  دح  هب  دشن و  هدولآ  يدام  ياهيدیلپ  یگدنز و  ناهانگ  هب  زگره  هک  شتاذ  يافص  لیلد  هب 

جئاوحلا باب 

صاخ ماـع و  ناـیم  رد  تسا . رتفورعم  رتروهـشم و  راوگرزب  نآ  باـقلا  يهمه  زا  دوشیم و  داـی  بقل  نیا  هب  یبقل  ره  زا  شیب  متفه  ماـما 
فرطرب ار  وا  ياهمغ  اهیراتفرگ و  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درواین ، ترـضح  نآ  هب  ور  ياهدیـسر  هودـنا  ای  راتفرگ و  چـیه  هک  تسا  روهـشم 

اهجنر و زا  هدوسآ  يرکف  داش و  یلد  اب  هدـش و  هدروآرب  شتاجاح  هک  نیا  زج  دـشن  هدـنهانپ  وا  سدـقم  حیرـض  هب  یـسک  چـیه  تخاس ،
فالتخا اب  ناملـسم  يهدوت  هکلب  ترـضح  نآ  نایعیـش  يهمه  تسا و  هتـشگزاب  شاهداوناخ  ناـیم  هب  نارود  ثداوح  راـگزور و  ياـیالب 

: دـیوگیم هک  تسا  اهیلبنح  يرکف  ربهر  گرزب و  دنمـشناد  لـالخ  یلعوبا  نیا  دـندقتعم . بلطم  نیا  هب  دـنراد  هک  یتاـجرد  تاـقبط و 
دنوادخ متـساوخیم  هچنآ  هک  نیا  رگم  مدـش ، لسوتم  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ربق  هب  نم  هک  دـماین  شیپ  نم  يارب  يراتفرگ  چـیه  »

رارق شیامزآ  دروم  هک  تسا  يرهزداپ  مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  ربق  [ » هحفص 67 دیوگیم [ : یعفاش  ماما  و  [ . 65 .« ] تخاس مهارف  میارب 
راوگرزب و نآ  هب  لسوتم  هدرک و  ینیگنس  ابدا  ارعـش و  زا  یهورگ  يهناش  رب  نارود  بئاصم  راگزور و  ياهیراتفرگ  [ . 66 .« ] تسا هتفرگ 

رارق هلیـسو  ادخ  هاگـشیپ  هب  شیوخ ، يالب  يراتفرگ و  جنر  نتخاس  فرطرب  هودنا و  عفر  رد  ار  وا  دناهدش و  وا  سدقم  حیرـض  يهدنهانپ 
میهاوخب رگا  میاهدناوخ و  نانآ  زا  هتسجرب  راعـشا  نمـض  رد  ار  يدایز  بلاطم  تسا ، هتخاس  فرطرب  ار  اهنآ  يراتفرگ  دنوادخ  دناهداد و 
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داوج دـمحم  جاح  هلمج  نآ  زا  مینکیم . لقن  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  اما  دوشیم ، گرزب  باتک  کی  دوخ  مینک ، لقن  اج  نیا  رد  ار  اهنآ  ماـمت 
یمس ای  دیوگیم : دهاوخیم و  ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  تجاح  و  هتفر ، یتجاح  يارب  مالسلاهیلع  ماما  سدقم  ناتسآ  هب  هک  تسا  يدادغب 

ۀیآ ار  رعش  ود  نیا  و  [ . 67  ] داوجلا دج  ءاجرلا  باب  دنع  الا  جئاوحلا  انل  یضقت  سیل  يدالب  نم  ادصاق  كانغم  وحن  یعسأ  کتئج  میلکلا 
میلکلا یمـس  ای  تسا : هدرک  سابتقا  هتخیمآ و  مه  رد  دنادرگ -  رونرپ  ار  شهاگمارآ  دنوادخ  مولعلارحب -  لآ  يدـهم  دیـس  یمظعلا  هللاآ 

الا جئاوحلا  انل  یضقت  سیل  يدالب  نم  ادصاق  كانغم  وحن  يرقف  یب  یحتنا  رضلا و  ینـسم  يداز  کبح  یبکرم و  يوهلا  یعـسا و  کتئج 
بیطخ ار  اهرعـش  نیمه  هحفـص 68 ] [ . ] 68  ] داوجلا دج  ءاجرلا  باب  دنع  یـسوم  رفعجنبا  يدـنلا  رحب  دـنع  داتعملا  جـئاوحلا  باب  دـنع 

یباضفلا تقاض  اذا  یعرت و  كاتا و  يذـلا  ریجت  اعنـص و  نسحت  مانالل  لزت  مل  تسا . هدروآرد  [ 69  ] سمخم تروص  هب  يدادـغب  سابع 
امسق الحمضا  دوجولا  مک  اودج  ضیف  ول ال  نیبدجملل و  ثیغ  کنا  يداز  کبح  یبکرم و  يوهلا  یعسا و  کتئج  میلکلا  یمـس  ای  اعرذ 
رعاش دناهدورس  رعش  هراب  نیا  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  [ . 70  ] داوجلا دج  ءاجرلا  باب  دنع  الا  جئاوحلا  انل  یـضقت  سیل  الجو  یلاعت  يذلاب 

اوجلا د دج  اضرلا  یبأب  رسعت  وأ  كرما  قاض  نا  السوتم  رجتسا  ذل و  دیوگیم : هک  تسا  يرمع  یقابلادبع  دیس  موحرم  روهشم  هتسجرب و 
هانپ سردایرف و  دوخ ، تایح  نامز  رد  هک  يروط  ناـمه  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هک  یتسارب  [ . 71  ] رفعج نب  یـسوم  دمحم 
هدرک تمحرم  وا  هب  ار  ماقم  نیا  گرزب  دنوادخ  اریز  تسا ، ناگدنهانپ  يارب  يراوتسا  ژد  شتافو  زا  سپ  نینچمه  دوب ، ناناملسم  يهمه 

رد هک  ياهدیـصق  رد  ظعاو  تباث  دراد : هراشا  بلطم  نیمه  هب  و  دروآرب ، ار  شیاهتجاح  دربب ، هانپ  وا  سدـقم  حیرـض  هب  سک  ره  ات  تسا 
 ] رفعج نب  یسوم  یبرغلا  بناجلا  یف  رفعج و  نب  ییحی  یقرشلا  بناجلا  یف  و  تسا : هدورس  رفعج -  نب  ییحی  لضفلاوبا -  ترضح  حدم 

لسوت اب  دنوادخ  هک  دنراد  هدیقع  ناناملسم  زا  يرایسب  [ . 72  ] رهطملا مامالا  یلوملا  یلا  اذه  انعیفش و  میرکلا  هللا  یلا  كاذف  هحفص 69 ]
اب ار  نآ  دوخ ، هک  ار  یناتـساد  يدادغب  بیطخ  دزاسیم ، فرطرب  ار  هودـنا  يراتفرگ و  مالـسلاهیلع  ماما  سدـقم  حیرـض  هب  یگدـنهانپ  و 

دوب هدیـسر  ربخ  وا  هب  نوچ  هودنا ، یناشیرپ و  جاوما  راتفرگ  نادرگرـس ، لاوحا و  ناشیرپ  دنیبیم  ار  ینز  دنکیم : لقن  تسا  هدـید  مشچ 
ناود ناود  وا  و  دناهدرک ، نادنز  تشادزاب و  ار  وا  نونکا  مه  و  تسا ، هدمآ  راتفرگ  تردق  لاگنچ  رد  هدش و  یمرج  بکترم  شرسپ  هک 
ماـما هب  هک  يدارفا  نآ  زا  ناداـن -  دارفا  زا  یـضعب  تسا ، هدروآ  هاـنپ  ترـضح  نآ  هب  هدـناسر و  مالـسلاهیلع  ماـما  حیرـض  هـب  ار  شدوـخ 

، مالسلاهیلع رفعج  نب  یسوم  دزن  يوریم ؟ اجک  هب  لاح  نیا  اب  دنسرپیم : وا  زا  دننیبیم و  لاح  نیا  اب  ار  وا  دنتـشادن -  نامیا  مالـسلاهیلع 
: تفگ درک و  نامسآ  هب  ور  هتخوس  یلد  اب  وا  درم . نادنز  رد  وا  دنیوگیم : ءازهتسا  هرخـسم و  هب  نانآ  تسا ! هداتفا  نادنز  هب  مرـسپ  نوچ 

تعرـس هب  شرـسپ  درک و  باجتـسم  ار  نز  نآ  ياعد  دنوادخ  نایامنب . نم  رب  ار  تتردق  دش ، هتـشک  نادنز  رد  هک  نآ  قح  هب  ایادـخ  راب 
نامه هب  دـش ، راتفرگ  نادـنز  ياهلاچهایـس  رد  دوب  هتفرگ  هرخـسم  داب  هب  ار  نز  نیا  هک  یـصخش  ناـمه  رـسپ  فرط  نآ  زا  دـیدرگ ، دازآ 

دـنایامنب و نز  نآ  هب  ار  دوـخ  تردـق  اـت  تفرگ ، قـلعت  دـنوادخ  يهدارا  نـینچ  نـیا  و  [ . 73 . ] دوب هدـش  راـتفرگ  صخـش  نآ  هک  یمرج 
دمآ شیپ  یتخـس  يراتفرگ  نم  دوخ  يارب  دراد . یتمارک  هچ  یبوبر  هاگـشیپ  رد  مالـسلاهیلع ، ماما  هک  دهد  ناشن  صخـش  نآ  هب  نینچمه 

، ] مدش هدـنهانپ  صلاخ  یتین  اب  شـسدقم  حیرـض  هب  مدـش و  لسوتم  راوگرزب  نآ  هب  دـچیپب ، مه  رد  ارم  یگدـنز  راموط  دوب  کیدزن  هک 
نشور بلطم  نیا  رد  سک  چیه  تخاس . فرطرب  دادیم  جنر  ارم  یتخـس  هب  هک  ار  یهودنا  درک و  عفر  ارم  يراتفرگ  دنوادخ  هحفص 70 ]
خیرات زاغآ  زا  ناناملسم  يهمه  دشاب . دیدرت  شندوب  ناملسم  يرادنید و  رد  هک  نآ  رگم  درادن ، دیدرت  تسا  متفه  ماما  ياهیگژیو  زا  هک 

زا دنوادخ ، هاگشیپ  رد  مالسلامهیلع  تیب  لها  هک  نیا  رب  دنراد  خسار  يهدیقع  دیدرت ، يهبئاش  نیرتمک  نودب  و  دنفرتعم ، رما  نیدب  مالسا 
هللادبع نب  رباج  هکنانچ  دنکیم -  لزان  ناراب  نامسآ  زا  هدومن و  فرطرب  ار  اهیراتفرگ  اهنآ  رطاخ  هب  دنوادخ  دنرادروخرب و  ییالاو  ماقم 

ماما حدـم  رد  هک  دوخ  دـنلب  يهدیـصق  رد  قدزرف  و  تسا -  هدرک  ناشن  رطاـخ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  اـب  دوخ  ثیدـح  رد 
برتسی مهبحب و  يولبلا  ءوسلا و  عفدتسی  مصتعم  یجنم و  مهبرق  رفک و  مهـضغب  نید و  مهبح  رـشعم  نم  دیوگیم : هدورـس ، نیدباعلانیز 
نیلئاسلل مهروبق  مهتویب و  نیبصانلا  و  دیوگیم : يرهوج  تسا ، نادـنمزاین  أجلم  هانپ و  ناشیا  روبق  هک  یتسارب  [ . 74  ] معنلا ناسحالا و  هب 
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دوخ صاخ  فاطلا  لومـشم  ار  نانآ  دنوادخ  اققحم  [ . 75  ] الیدنق یهنلا  نم  نیعلطملا  اهیغ و  ۀـلاهجلا  نم  نیـسماطلا  الیلد و  مارکلا  نع 
هحفص 73 ] تسا [ . هتخاس  رادروخرب  دوخ  ناوارف  ياهششخب  زا  ار  اهنآ  تامم ، تایح و  رد  و  تسا ، هدومن 

ماما غوبن  تیصخش و 

هراشا

بابـسا لماوع و  هب  مییوگب ، نخـس  تشاد  ترهـش  نادـب  یناوجون  رد  هک  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماـما  تواـکذ  شوه و  زا  هک  نیا  زا  شیپ 
. دوب رادروخرب  اهنآ  نیرتدنمشزرا  لیاسو و  نیرتهب  زا  ماما  دنوشیم و  ریظنیب  ياهتیصخش  ندمآ  مهارف  ثعاب  هک  میزادرپیم  یـشرورپ 
: دناهدرک رکذ  حرش  نیدب  دنراد ، صخش  راتفر  رد  یمهم  جیاتن  تسا و  یتیبرت  يانبریز  هب  طوبرم  هک  ار  یلماوع  یتیبرت  مولع  نادنمشناد 

تثارو

ریاـس يرایـشوه و  تسا ، يرکف  دـشر  ناور و  راـتخاس  رد  رثؤـم  رایـسب  لـیاسو  زا  تثارو  هک  دـننآرب  یـسانشناور  تثارو و  نادنمـشناد 
، درادن تهابـش  ردام  ردپ و  هب  يرهاظ  ياهیگژیو  رد  اهنت  دـنزرف ، نیاربانب  دـنراد ، تثارو  اب  گنتاگنت  يهطبار  ناسنا  ینالقع  ياهیگتخپ 
هب طوبرم  هک  تسین  یگژیو  ای  رثا و  چیه  : » دیوگیم [ 76  ] یلسکه تسا . اهنآ  دننامه  تافص  نیرتکیراب  رد  یتاذ و  ياهیگژیو  رد  هکلب 

یلیخ طیحم  یلو  تسا  اهیگژیو  نیا  زاسهنیمز  تثارو  دوجو  اما  ددرگیمرب ، طـیحم  اـی  تثارو و  هب  هک  نیا  رگم  دـشاب  اـضعا  زا  يوضع 
هب یطیحم  عون  ره  اـب  هتبلا  تسین ، يریذـپرثا  يراذـگرثا و  رب  تردـق  یعون  زج  ورنیا  زا  تثارو  دوجو  سپ  دـشخبیم ، ققحت  ار  نآ  دوز 

، تسا ناسنا  کی  ندب  يازجا  رد  هک  یصاوخ  راثآ و  مامت  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم  هحفص 74 ] دباییم [ »... ققحت  صاخ  ياهنوگ 
هب هک  ار  تثارو  هنوـمن  نـیا  [ ، 77  ] لدـنم و  دـنکیم . یگدـنز  اج  نآ  رد  هک  دوشیم  یطیحم  ای  هداوناخ و  طـیحم  اـی  تثارو ، هب  طوبرم 

ردپ زا  يرییغت ، هیزجت و  دایز و  مک و  نودب  یثوروم  تافص  نیرتشیب  : » دیوگیم هداد و  رارق  دیکأت  دروم  دراد ، ترهش  نگمه »  » تثارو
یثوروم يهتفهن  ياوق  ياراد  یناسنا  ره  : » دیوگیم دنکیم و  دییأت  ار  بلطم  نیمه  زجنج ، دوشیم ». لقتنم  دنزرف  هب  ود ، ره  ای  ردام و  ای 

نآ زا  شیپ  ار  تقیقح  نیا  مالـسا  دنراد »... هطاحا  اوق  نیا  هب  دشر ، ماگنه  هک  تسا  یفورظ  هب  هتـسباو  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـشر  اما  تسا ،
ترـضح نآ  تمدخ  راصنا  زا  يدرم  هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  دوب . هدرک  فشک  دننک ، فشک  یـسانشناور  تثارو و  نادنمـشناد  هک 

ینالف رتخد  زین  وا  و  درب ،) مان  ار  ناردپ  تشپ  هد  ات  ... ) مینالف رـسپ  ینالف  نم  و  نم ، يومع  رتخد  نیا  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  دیـسر و 
هچب نیا  نم  نز  همه  نیا  اب  درادن ، دوجو  یتسوپهایـس  وا  لیماف  رد  نم و  لیماف  رد  تفگ : و  درب ، مان  زین  ار  وا  ناردپ  تشپ  هد  ات  و  تسا ،
گر هن  دون و  وت  : » تفگ درم  نآ  هب  درک و  دنلب  ار  شرـس  سپـس  تفر ، ورف  رکف  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تسا ، هدروآ  ایند  هب  ار  تسوپهایس 

ات دـنهاوخیم  دـنوادخ  زا  اـهنآ  زا  مادـک  ره  دـنوشیم و  مهرد  اـهگر  نیا  شزیمآ  ماـگنه  هب  دراد و  گر  هن  دوـن و  مه  نز  نآ  يراد و 
. تفر تفرگ و  ار  شاهچب  نز و  تسد  درم  نآ  دشابیمن ». وا  ای  وت و  يهشیر  زا  زج  تسا و  وت  دنزرف  وا  وش ! دنلب  ددرگ ، وا  هیبش  كدوک 

یتافـص نیرتقیقد  هب  میرک  نآرق  دنراکبیرف » اههشیر  گر و  هک  دینک  تقد  ناتنارـسمه  شنیزگ  رد  : » تسا هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و 
هحفص دنکیم [ : تیاکح  حون -  ترضح  شربمایپ -  لوق  زا  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدومن  هراشا  ددرگیم  اهنآ  لاقتنا  ثعاب  تثارو  هک 

زج دنزاسیم و  هارمگ  ار  تناگدنب  يراذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  رگا  اریز  راذگم ، نیمز  يور  ار  یـسک  نارفاک  نیا  زا  ایادخ  راب  [ » 75
هب ناردـپ  زا  زیمآرفک ، دـیاقع  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  ینـشور  هب  هیآ  نـیا  [ . 78 .« ] دـیآیمن ایند  هب  اهنآ  زا  رفاک ، ساپـسان و  راـکهبت و 

تـسا هدیـسر  مالـسلامهیلع  تیب  لها  همئا  زا  یناوارف  رابخا  ثیدح ، گرزب  ياهباتک  رد  دوشیم ... لقتنم  تثارو -  قیرط  زا  نادـنزرف - 
ام تثارو ، نوناـق  نیمه  وترپ  رد  [ . 79  ] دراد تلالد  دـنراد ، ناسنا  یگدـنز  رد  هک  يدایز  تیمها  راـثآ و  نیناوق و  تثارو ، لـصا  رب  هک 
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، يراوگرزب لیبق : زا  دنتشاد -  زایتما  هلیسو  نادب  مدرم  ریاس  زا  هک  ار  ناشناردپ  تافص  مامت  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  هک  میراد  عطاق  نیقی 
تسا . هدرب  ثرا  هب  یمومع -  تحلصم  هار  رد  يراکادف  و  مدرم ، هب  یکین  یهاوخریخ ، تشذگ ، يرابدرب ، یگدنشخب ،

هداوناخ

رد یقیمع  رثا  هداوناخ  نینچمه  تسا ، هعماج  لکش  نتخاس  یلمع  یتیبرت و  نایک  نتخاس  رد  یـساسا  لماوع  زا  یکی  هداوناخ  هک  یتسارب 
اهتداع و رد  كدوک  هک  اریز  دنتسه ، كدوک  هارمه  هب  یگدنز  رسارس  رد  هک  دراد  یتاداع  اب  شنتفرگ  وخ  كدوک و  تیصخش  راتخاس 

ياـهیگژیو نیرتـمهم  رد  یگدـنز و  تاداـع  نیرتـکچوک  رد  كدوک  اـققحم  : » دـیوگ یمردـنام  تسا . نارگید  دـلقم  دوـخ  شور  هار و 
، تسا دـلقم  يدایز  دـح  ات  لـمع  ماـقم  رد  اـی  یگدـنز و  یمومع  شرگن  تهج  رد  یعاـمتجا و  ياـهیریگعضوم  رد  نینچمه  ینـالقع و 

صاخـشا زا  دیلقت  هب  كدوک  رگا  سپ  دشابیم . هاگآدوخان  تاقوا  رتشیب  رد  اما  تسا ، هدش  باسح  یهاگآ و  يور  زا  دـیلقت  مه  یهاگ 
اما تسا ، دیلقت  کی  اهنت  هحفـص 76 ] زاغآ [ ، رد  ریثأت  نیا  دریگیم و  رارق  نانآ  فطاوع  قالخا و  ریثأت  تحت  هراومه  دـش  راداو  كاـپ 

یـشور ود  زا  یکی  دیلقت  ددرگیم . رولبتم  يوناث  تعیبط  تروص  هب  زین  تداع  و  هدـمآرد ، تداع  کی  تروص  هب  هک  درذـگیمن  يرید 
مالسلاهیلع ماما  هدیقع ، نیاربانب  [ . 80 .« ] دریگیم لکش  هلیسو  نادب  یصخش  قالخا  دوشیم و  هتفرگ  اهنآ  زا  يدرف  ياهیگژیو  هک  تسا 

تمکح و يهنازخ  اوقت و  نوناک  هک  تسا  هدرک  دـشر  ياهداوناخ  رد  راوگرزب  نآ  اریز  تسا ، ریظنیب  شتیـصخش  ساسا  اـهیگژیو و  رد 
هداوناخ نآ  هب  مالـسا  رد  اهتلیـضف  اـهیگرزب و  ماـمت  يهشیر  تسا و  نآرق  یحو و  لوزن  ناـکم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و  لـحم  شناد و 

رد ار  وا  ریظن  تیناسنا  خیرات  هک  تسا  هدـش  گرزب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  شردـپ  یتسرپرـس  تحت  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  دـسریم .
هدوب مالسلاهیلع  قداص  ماما  درگاش  دوخ  هک  سنا  نب  کلام  درادن  غارس  شراوگرزب -  ناردپ  زج  اهیگژیو -  ریاس  يراگزیهرپ و  نامیا ،

هدینش و یشوگ  هن  هدید و  یمشچ  هن  يراگزیهرپ ، تدابع و  ملع ، رد  مالسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  رتالاب  ار  یـسک  : » دیوگیم تسا ،
، مدرکیم هاـگن  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  هب  هک  یتـقو  نم  : » دـیوگ مادـقم  نب  ورمع  [ . 81 « ] تسا هدرک  روـطخ  يرـشب  بلق  رب  هن 

لها ام  زا  يدرم  هلیسو  هب  ینامز  ره  رد  : » دیوگیم مالـسلاهیلع  یلع  نب  دیز  دیهـش ، [ . 82 .« ] تسا ناربمایپ  نامدود  زا  وا  هک  مدـیمهفیم 
دوشیمن و هارمگ  دنک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  تسا ، رفعج  ماهدازردارب ، ام  نامز  تجح  دـنکیم و  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  دـنوادخ  تیب ،

بلاق رد  ار  شیاهیگژیو  تیـصخش و  مامت  راوگرزب ، ماـما  نیا  هک  یتسارب  [ . 83 .« ] دشابیمن تسار ، هار  هب  دـنک  تفلاخم  وا  اب  سک  ره 
نیرتگرزب زا  تیبرت ، و  هحفص 77 ] دشر [  نیمه  مکح  هب  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هتخیر  مالـسلاامهیلع -  رفعج  نب  یـسوم  شدنزرف -  حور 

دیدرگ . نیملسم  ناربهر  نیرتزراب  زا  یمالسا و  نادنمشیدنا 

طیحم

زیارغ نداد  لکـش  ثعاب  هک  تسا  طیحم  تسا . تیبرت  نیداینب  لماوع  نیرتمهم  زا  طیحم  هک  دننآ  رب  یتیبرت  لئاسم  رد  نیـصصختم  مامت 
يراکهبت و هب  هدولآ  طیحم ، رگا  تشاد و  دهاوخ  یکین  راثآ  دشاب  یملاس  طیحم  طیحم ، رگا  سپ  ددرگیم ، كدوک  ناور  رد  تاداع  و 
رد اهنت  شراـتفر  لاـمعا و  رد  ناـسنا  هک  اریز  تفرگ . دـهاوخ  ار  كدوک  نماد  نآ ، تاـفآ  اوراـن و  ياهدـمایپ  عطق  روطب  دـشاب  فارحنا 

يور لماوع  نیا  دربیم و  نامرف  زین  دنتسه  وا  اب  دروخرب  رد  هک  یجراخ  لماوع  زا  هکلب  دنکیمن  تکرح  شاینورد  راتخاس  بوچراهچ 
طیحم طیحم ، هک  یتروص  رد  دـنکیم ، سکعنم  حور  قاـمعا  تاذ و  نورد  رد  ار  دوخ  راـثآ  طـیحم  بیترت ، نیا  هب  دـنراذگیم و  رثا  وا 
هداوناخ نتـشادن  ینارگن  ملاس و  یعامتجا  طیحم  هک  یتسارب  ددرگیم . یعامتجا  لماکت  زا  یلاع  ياهجرد  هب  لوصو  ثعاب  دـشاب  یبوخ 

وکـسنوی يهسـسؤم  دراد . يورجک  تافارحنا و  زا  يو  تمالـس  شمارآ و  كدوک و  راتفر  هار و  یتسرد  رد  يداـیز  تلاـخد  طـیحم ، زا 
زا سپ  هدرک و  یـسررب  ثحب و  دنـشخب ، رثا  كدوک  کچوک  حور  رد  هک  یعیبط  ریغ  لـماوع  هب  عجار  دـحتم ، لـلم  ناـمزاس  هب  هتـسباو 
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رد نآ  دارفا  هک  ياهداوناخ  ای  عامتجا و  دشر  طیحم  هک  تسین  يدیدرت  : » دناهدرک لالدتسا  ریز  حرش  هب  ناصـصختم  يدایز ، ياهوگتفگ 
ساسا نآ  رب  یفطاع  تهج  زا  كدوک  یناور  تیفیک  هک  تسا  یهاگیاپ  نیتسخن  دـننکیم ، یگدـنز  لباقتم  تبحم  هفطاـع و  زا  ییاـضف 

اب هک  یتقو  اما  دـنکیم . راتفر  يریذپلکـش  ساسا  نامه  رب  عطق ، روط  هب  شایعامتجا ، طباور  رد  نآ  زا  سپ  كدوک  دریگیم و  لـکش 
مالسلاهیلع متفه  ماما  هک  یطیحم  [ . 84 .« ] دوب دهاوخ  ناوتان  عامتجا  رد  دورو  زا  دش ، راجنهان  كدوک  تیـصخش  ردام ، ردپ و  دب  راتفر 

يهنومن هک  هدوب  رادروخرب  العا  دـح  رد  یناـسنا  يـالاو  ياهـشزرا  زا  هحفـص 78 ] هدوـب و [  ینید  یطیحم  تـسا  هدرک  یگدـنز  نآ  رد 
نامیا و سرادـم  تلیـضف و  زکارم  زا  یکی  زین  درکیم  یگدـنز  اجنآ  رد  ماما  هک  ياهداوناخ  اما  دـشابیم و  ینید  طیحم  کی  يهتـسجرب 

مامت بیترت  نیا  هب  تسا ، هدوب  هدوهیب  اوران و  نخس  ره  زا  رذحرب  فلکت و  هنوگ  ره  زا  رودب  تبحم و  رهم و  زا  رپ  نآ  رسارس  هدوب ، اوقت 
دوب . هدمآ  مهارف  مالسلاهیلع  ماما  يارب  الاو  تیبرت  کی  رصانع 

غوبن يرایشوه و 

هراشا

توافت يهراـبرد  و  درجم . مهف  كرد و  یعامتجا 2 -  شوه  كرد و   - 1 دناهدرک : میسقت  مسق  ود  رب  ار  یکریز  شوه و  ناسانـشناور ،
یگدـنز مدرم  اب  هنالقاع  حیحـص و  شور  اب  دسانـشب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  يهعماج  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعاـمتجا  كرد  دـناهتفگ : ود  نآ 

نآ زا  اهنآ  تسردان  تسرد و  صیخـشت  یملع و  ياهـشور  كرد  هک  تسا  يزمر  زار و  تایلک و  كرد  ساسا  رب  درجم  كرد  و  دـنک .
و تسا ، هدوب  رادروخرب  شوه  كرد و  عون  ود  ره  زا  دوخ ، فیرش  رمع  زاغآ  رد  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  [ . 85 . ] تسا هلمج 

ییایـشا زومر  اب  ییانـشآ  روما و  قیاقح  تخانـش  مدرم و  اب  يو  يهنالقاع  حیحـص و  راتفر  راوگرزب و  نآ  یعامتجا  كرد  رد  بلطم  نیا 
باجعا اب  ار  اهلد  هک  دراد  دوجو  يزراب  يهنومن  اج  نیا  دشیم . هدهاشم  لماک  روطب  دندوب  زجاع  نآ  تخانش  زا  گرزب  نادنمـشناد  هک 

نیا رد  ناسنا  هک  نیا  اب  تسا . فراعم  مولع و  عاونا  هب  رمع  زاغآ  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  يهطاحا  نآ  و  دنکیم . ریخـست  یتفگـش  و 
. تسا دـقتعم  نادـب  هعیـش  هک  ار  هچنآ  زج  درک ، ادـیپ  ناوتیمن  راک  نیا  يارب  یلیلد  چـیه  درادـن و  ار  ییاـناوت  نینچ  یگدـنز ، زا  نارود 
رد تما  هک  یلئاسم  مامت  هب  دـشاب ، اهنآ  نیرتدنمـشیدنا  نامز و  مدرم  نیرتاناد  دـیاب  شیگدـنز  لحارم  مامت  رد  ماما  هک  دـننآرب  ناـیعیش 

ناربمایپ رد  هک  يروط  نامه  تسا ، ادخ  بناج  زا  یماهلا  هکلب  تسین  یبسک  يو  ملع  دشاب ، هتـشاد  هطاحا  دـنراد  زاین  نآ  هب  اههبنج  مامت 
مالسلامهیلع هعیش -  ناماما  مامت  هکلب  درادن ، صاصتخا  یگژیو  نیا  هب  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  اهنت  هحفص 79 ] تسا [ . هدوب 

يهمه زا  تماما  يدـصت  ماـگنه  هب  شرمع  هک  نیا  اـب  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  راوگرزب ، نآ  يهداون  دنتـسه . میهـس  تهج  نیا  رد  - 
يهرگنک نومأم  دـش . لئاق  يو  تماـما  هب  و  درک ، عوجر  وا  هب  هعیـش  درکیمن ، زواـجت  لاـس  تفه  زا  شفیرـش  رمع  و  دوب ؛ رتمک  ناـماما 

لئاسم نیرتهدیچیپ  نیرتراوشد و  تالاؤس و  نیرتمهم  اب  ار  راوگرزب  نآ  ات  درک  توعد  ار  گرزب  نادنمـشناد  اهقف و  داد ، لیکـشت  یملع 
دراو فلتخم  نونف  مولع و  رد  نانآ  داد . ار  اهنآ  يهمه  باوج  هلصافالب  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  دندرک و  ار  یتالاؤس  اهنآ  دننک ، شیامزآ 
بلق باجعا  يور  زا  هک  يروط  هب  دمآ ، قئاف  اهنآ  يهمه  رب  يزوریپ  يدنلبرـس و  اب  داد و  خـساپ  اهـشسرپ  مامت  هب  ترـضح  نآ  دـندش و 

مالسلاهیلع داوج  ماما  لاح  حرـش  هک  یناسک  مامت  دنتفای . شیارگ  يو  تماما  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  اج  نآ  ات  درک  بذج  دوخ  هب  ار  همه 
نامز رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  هک  ياهداعلاقوف  یملع  يهدرتسگ  ياهیدـنمناوت  تابثا  يارب  دـناهدرک . لقن  ار  بلطم  نیا  دناهتـشون  ار 

مینکیم : لقن  هدنام  اجب  راوگرزب  نآ  زا  رمع  زاغآ  رد  هک  ار  یمهم  بلاطم  زا  یضعب  تسا ، هدوب  رادروخرب  نآ  زا  یکدوک 

هفینحوبا ماما و 
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تسین و وا  دوخ  يهدیرفآ  دنزیم  رس  ناسنا  زا  هک  يراک  تفگیم : تحارـص  هب  هدوب  نآ  نارادفرط  ربج و  هب  نادقتعم  هلمج  زا  هفینحوبا 
ره ندروآ  دوجو  هب  رد  ناسنا  تردـق  هدارا و  تسوا ، يهدارا  زا  رداص  ادـخ و  يهدـیرفآ  راک  نآ  هکلب  هدزن  رـس  يو  زا  راـیتخا ، يور  زا 

، نآ یتسردان  ياهدیقع و  نینچ  ندوب  لطاب  رب  هعیـش  و  درادن . یتلاخد  هنوگچیه  دـنزب -  رـس  وا  زا  رابجا  ای  رایتخا و  يور  زا  هچ  يراک - 
لعف ره  هک  دـناهدرک  تباـث  ینادـجو  یتروص  هب  و  دـناهدناسر ، توـبث  هب  ار  نآ  ندوـب  ساـسا  یب  لوـصا ، ملع  ياـملع  هتـشاد و  عاـمجا 

نآ ماجنا  رب  سفن  رد  یششک   - 2 دنک . روصت  دوخ  نهذ  رد  ار  راک  نآ  تسخن   - 1 دشاب : هتشاد  دیاب  ار  ریز  تامدقم  ریزگان  يرایتخا ،
هب تبسن  هدارا  هاگنآ  دش ، لماک  سفن  قفا  رد  تاهج  نیا  هک  یتقو  دشاب . هتشاد  عطق  نآ  يهدیاف  هب  تبـسن   - 3 هحفص 80 ] دشاب [ . راک 
مه یتوافت  چـیه  و  دـهد ، ماجنا  ار  نآ  ات  دـهاوخیم  يرگید  زا  ای  دباتـشیم و  نآ  ماجنا  يوسب  ناـسنا  و  دریگیم ، قلعت  راـک  نآ  ماـجنا 

دوجو ناسنا  يور  رب  راک  نآ  ماجنا  يارب  جراخ  زا  يراـبجا  راـشف و  چـیه  اـج  نیا  رد  و  [ ، 86  ] دشاب دـب  ای  بوخ و  راک ، نآ  هک  درادـن ،
نافلاخم زا  ار  وا  هک  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  اـب  اـت  دومن  هنیدـم  هب  يرفـس  ربج ، هب  نادـقتعم  شیپاـشیپ  رد  هفینحوبا  لاـحره ، هب  درادـن .

تسشن لزنم  ینوریب  رد  و  درک ، ماما  يهناخ  گنهآ  دیـسر ، هنیدم  هب  هک  نیمه  دنک ، وگتفگ  ثحب و  تسنادیم  رکف  زرط  نیا  تخـسرس 
صخـش کی  : » تفگ درک و  يو  هب  ور  هفینحوبا  دـمآ ، نوریب  ياهچب  رـسپ  هاگان  دوب  هتـسشن  هک  نیب  نآ  رد  دـش ، دورو  يهزاجا  رظتنم  و 

هب تسـشن و  بدا  اب  هاگنآ  تسا . نأش  بسانم  هک  ییاج  تفگ : درک و  يو  هب  یهاگن  هچب  رـسپ  نآ  « »؟ دـنک تجاح  ياضق  اـجک  بیرغ 
اهدجـسم و طایح  تخرد ، ياههویم  شزیر  ياج  اـههناخدور ، راـنک  زا  تفگ : دومن و  وا  لاؤس  نداد  خـساپ  هب  عورـش  داد و  هیکت  راوید 

تجاح ياضق  یتساوخ  اجره  هاگ  نآ  نیشنم ، هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  نک ، ناهنپ  ار  تدوخ  راوید  تشپ  رد  نک ! يراددوخ  اهورهدایپ 
زا شوه  هدش و  توهبم  تام و  هفینحوبا  درک . نایب  دوب  مارح  ای  هورکم و  نآ  رد  تجاح  ياضق  هک  ار  ییاهاج  مامت  هفینحوبا  يارب  نک »!

هحفـص تسیچ [ ؟ تمـسا  دیـسرپ : هرابکی  یملع ، تردـق  همه  نیا  اب  دـشاب  یکدوک  اج  نیا  رد  درکیمن  نامگ  وا  هک  اریز  تفر ، شرس 
زا كدوـک  نآ  هک  تسناد  نوـچ  هفینحوـبا  مالـسلامهیلع » بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  [ » 81

دیسرپ و وا  زا  دوب  هتخاس  هدامآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شـسرپ  يارب  هک  ار  یلاؤس  تفرگ و  مارآ  شلد  تسا  تماما  توبن و  يهرجش 
هس زا  : » دومرف يو  خساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  هدنب »؟ زا  ای  تسادخ و  بناج  زا  ایآ  تسا ؟ یسک  هچ  هب  طوبرم  تیصعم  رـسپ ! يآ  : » تفگ
هک يراک  لیلد  هب  ار  هدنب  درادن ، قح  دنوادخ  تروص ، نیا  رد  تسین ، طوبرم  هدـنب  هب  چـیه  تسادـخ و  بناج  زا  ای  تسین ، جراخ  لاح 

دناهدوب لمع  رد  کیرـش  هک  تسا  ود  نآ  نیرتاناوت  دنوادخ  هک  ادخ ، هب  مه  هدنب و  هب  مه  تسا  طوبرم  ای  و  دنک ! هذـخاؤم  تسا  هدرکن 
دندوب ربارب  نآ  باکترا  رد  ود  ره  هک  یهانگ  لیلد  هب  ار  دوخ  ناوتان  کیرـش  هک  تسین  اور  دـنمورین  کیرـش  يارب  مه ، تروص  نیا  رد 

رگا دشخبیم و  دهاوخب ، رگا  دنوادخ  تروص  نآ  رد  تسین ، طوبرم  ادخ  هب  تسا و  هدنب  هب  طوبرم  اهنت  هنگ  هک  نیا  ای  و  دنک ! هذـخاؤم 
ار ینانیمطا  دروم  یملع  يهلدا  ناکرا  مامت  یلقع ، رـصح  ياضتقم  هب  لالدتـسا  نیا  تسا »! کمک  دنمزاین  هدنب  دهدیم و  رفیک  تساوخ 

رـسارس مارتـحا  اـب  مأوت  یـسرت  هک  یلاـح  رد  دـنام و  نادرگرـس  تاـم و  هفینحوبا  دراد . رب  رد  تسین ، نآ  رد  ضقن  در و  ياـج  چـیه  هک 
یلاح رد  مدش »! ع )  ) قداص ماما  اب  تاقالم  زا  زاینیب  مدینـش  هک  ینانخـس  اب  : » تفگ درک و  دنلب  ار  شیادـص  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  شدوجو 
مظاک ماما  خساپ  و  دشن ، وربور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  اب  تفر و  نوریب  هناخ  رد  زا  دوب  ادیپ  وا  رد  یناوتان  راثآ  دوب و  هتـسکش  مه  رد  هک 

راعـشا رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  خـساپ  ارعـش  زا  یکی  تشگ . نابز  هب  نابز  مدرم  نایم  ماما ، ربارب  رد  يو  یملع  یناوتان  و  وا ، هب  مالـسلاهیلع 
مؤللا طقسیف  اهتعنصب  انیراب  درفت  اما  اهیتأن  نیح  ناعم  ثالث  يدحا  اهب  مذن  یتاللا  انلاعف  لخت  مل  هحفص 82 ] تسا [ : هدروآ  مظن  هب  دوخ 
اهیناج بنذ  الا  بنذـلا  امف  بنذ  اهتیانج  یف  یهلال  نکی  مل  وا  اهیف  مئال  نم  انقحلی  فوس  ام  هقحلیف  اهیف  انکرـشی  ناک  وا  اهیـشنن  نیح  انع 
یهاوگ تسا  هدیـسر  نآ  هب  رمع  زاغآ  رد  فراعم  مولع و  زا  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  یماـقم  جوا  رب  دروخرب  نیا  [ . 87]

ربارب رد  هفینحوبا  هک  اجنادـب  ات  دوب ، هدرکن  تفایرد  نادنمـشناد  نیرتگرزب  ياههشیدـنا  هک  ار  هچنآ  دوب  هتفایرد  وا  هک  یتسارب  دـهدیم .
زا ياهلأسم  چیه  رد  هک  نیا  تفاین و  وا  ربارب  رد  تسکـش  زج  رتنما ، رتنئمطم و  یهار  تشادن و  نداتـسیا  بات  وا  جاوم  ضیفرپ و  قطنم 
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هک تسا  اراد  ار  شنیب  شناد و  زا  یناوارف  مهس  ترضح  نآ  هک  دش  تباث  هلیـسو  نیدب  و  دزادرپن ، یـسررب  ثحب و  هب  وا  اب  یملع  لئاسم 
تسین . اراد  راوگرزب -  نآ  نادنزرف  ناردپ و  زا  تماما  ناگژیو  زج  نس -  نیا  رد  یناسنا  چیه 

باطخلاوبا اب  يهنامیکح  نانخس 

ناناوجون ناناوج و  تسا و  مالـسا  برع و  ناهج  رد  ادـخ  نیرکنم  ناربهر  زا  باـطخلاوبا  هب  روهـشم  یفوک  يدـسا  صـالقم  نب  دـمحم 
يهفینحوبا یـضاق  ار  شتوعد  لوصا  دوب . زیتس  لاح  رد  یمالـسا  ماظن  مامت  اب  هک  درک  زاغآ  ار  یتعدـب  هدیـشک و  ینیدیب  هب  ار  ناملـسم 

يهمه و  تسا - ! يراتفگ  نینچ  زا  رتالاب  دنوادخ  تسنادیم -  ادخ  ار  مالـسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  وا  . » تسا هدرک  نایب  نینچ  یبرغم 
دـندرکیم و هعجارم  وا  هب  دـمآیم  نیگنـس  شناوریپ  رب  یبجاو  يادا  هاگره  و  تسا ، هتـسناد  زیاج  ار  اهنآ  باـکترا  و  لـالح ، ار  مراـحم 

ماـمت هک  يروط  هحفـص 83 ] هب [  دادیم ، ار  بجاو  نآ  كرت  روتـسد  وا  هدـب ! فـیفخت  اـم  رب  ار  بجاو  نیا  باـطخلاوبا ، يا  دـنتفگیم :
هب یـضعب  ات  تخاس  حابم  اهنآ  يارب  دندش . بکترم  ار  اهفالخ  مامت  دندرمـش و  لالح  ار  تامرحم  يهمه  هتفگ و  كرت  نانآ  ار  تابجاو 

نیناوق لوصا و  [ . 88 !« ] دوشیم لالح  وا  رب  یمارح  ره  تخانـش  ار  ماما  سک  ره  تفگ : وا  مه  دـنهدب ، غورد  تداهـش  رگید  ضعب  عفن 
شیپ يزوریپ  هب  ور  نایـسابع  توعد  دوب و  دوـخ  جوا  رد  یـسایس  یناـماسبان  هک  یماـگنه  رد  دـش ، ـالمرب  هفوـک  يهقطنم  رد  وا  رگناریو 

دنک ءاقلا  اهنآ  هب  ار  دوخ  تامیلعت  هدرک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  ینادرگاش  هفوک  مدرم  زا  ات  دوب  مهارف  وا  يارب  تاـناکما  ماـمت  تفریم ،
قداـص ماـما  هب  وا  ینیدیب  يراذـگتعدب و  ربخ  هک  یتـقو  [ . 89 . ] دـیامن میـسرت  ار  شدـیاقع  روهظ  ییآمهدرگ و  توعد و  طوـطخ  و 

دوب مالسلاهیلع  ماما  ناوریپ  باحصا و  زا  يو  نوچ  درک ، نیرفن  نعل و  ار  وا  ماما  روضح  رد  تسج و  يرازیب  وا  زا  ماما  دیسر ، مالسلاهیلع 
نیدیب نیا  يهرابرد  ار  ترـضح  نآ  رظن  دناسر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ار  شدوخ  باتـش  اب  یناقلـش  یـسیع  دش . دـترم  اهدـعب  هک 

هچنآ و  ینکب ، یتاـقالم  مالـسلاهیلع -  یـسوم  ماـما  ینعی  مرـسپ -  اـب  هک  دراد  یعناـم  هـچ  یـسیع ! يا  : » دوـمرف ماـما  دیـسرپ ، كاـنرطخ 
ماما هک  یتقو  دوب ، بتکم  رد  یکدوک  نوچ  زور  نآ  هک  یلاح  رد  درک  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  هب  ور  یـسیع  یـسرپب »؟ وا  زا  یهاوخیم 

تفرگ و توبن  نامیپ  ناربمایپ  زا  دـنوادخ  یـسیع ! يا  : » دومرف هدرک و  باوج  هب  عورـش  دـسرپب  يزیچ  وا  هک  نآ  زا  شیپ  دـید  ار  وا  (ع )
نامیا یهورگ  رب  دندرکن و  زواجت  زگره  زین  اهنآ  تفرگ و  تیاصو  نامیپ  ناربمایپ  يایـصوا  زا  دندرکن و  زواجت  نامیپ  نآ  زا  زگره  اهنآ 

هداد وا  هب  یتیراع  نامیا  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  باطخلاوبا  درک . بلـس  ناشیا  زا  ار  یتیراـع  ناـمیا  نآ  سپـس  داد ، هیراـع  هب  یتدـم  ار 
تفرگ و شوغآ  رد  ار  ترـضح  نآ  دش و  دنلب  اج  زا  درک ! بجعت  مالـسلاهیلع  ماما  خساپ  زا  یـسیع  دش »... هتفرگ  وا  زا  دـعب  دوب و  هدـش 

هاگنآ دادیم »... خـساپ  یهاگآ  ملع و  يور  زا  ار  وت  يدیـسرپیم  وا  زا  هحفص 84 ] تفگیم [ : هک  یلاح  رد  دیـسوب  ار  شنامـشچ  نیبام 
وا هک  تسناد  درک و  ادیپ  نیقی  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تماما  هب  یسیع  اجنامه  دربب و  فیرشت  شدنزرف  ات  داد  روتسد  مالـسلاهیلع  ماما 

تمدـخ يزور  هک : دوب  نآ  یکی  راوگرزب  نآ  ناوارف  كرد  شوه و  رهاـظم  زا  [ . 90  ] تسا مدرم  مامت  رب  وا  يهفیلخ  شردپ و  نیـشناج 
هدرت حیبقلا و ال  نع  حنت  سیونب - : حول  نیا  يور  مرسپ ! : » دومرف دوب ، یحول  ردپ  دزن  رد  دناشن ، دوخ  نماد  رد  ار  وا  ردپ  دیـسر ، شردپ 
يروف هدب ؟ حیضوت  ار  ترابع  نیا  مرـسپ ! دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  تشون ، هک  یتقو  وشم . نآ  بکترم  و  نک ! يراددوخ  تشز  راک  زا  - 

زا دومرف و  يرگید  ترابع  هاگنآ  نک . رتشیب  سپ  يدرک ، ناسحا  هک  سک  ره  هب  تبسن  هدزف -  انسح  هتیلوا  نم  و  تفگ - : درک و  عورش 
! دید یهاوخ  ار  يرکم  عون  ره  تنمشد  زا  يدوزب  دیک -  لک  كودع  نم  یقلتـس  دوب -  نیا  ترابع  نآ  و  ده ، حیـضوت د  ات  تساوخ  وا 
شوه و زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نکن ». رکم  ار  وا  وت  درک ، هلیح  رکم و  نمـشد  هاگ  ره  هدکت -  الف  ودعلا  داک  اذا  داد - : حیـضوت  سپ 
، درکیم زاربا  نخس  نیا  اب  يو  هب  تبسن  ار  دوخ  یلاحـشوخ  هک  یلاح  رد  دیـشک ، شوغآ  رد  ار  وا  دش و  لاحـشوخ  شدنزرف  یگدنزارب 
رد راوگرزب  نآ  یگدـنزارب  ياـههناشن  هلمج  زا  [ . 91 « ] داد يرترب  رگید  ضعب  رب  ار  یـضعب  ص )  ) ربماـیپ نادـنزرف  زا  دـنوادخ  : » دومرف
زا سپ  تجح  ینعی  رما ، نیا  بحاص  زا  مالسلاهیلع ) قداص  ماما   ) هللادبعوبا زا  دیوگیم : تسا ، لامج  ناوفـص  ناتـساد  یکدوک ، نارود 
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ترـضح زا  سپ  ماما  يهراـبرد  اـم  هک  نیب  نآ  رد  دـیوگیم : ناوفـص  تسین ». بعل  وهل و  لـها  رما ، نیا  بحاـص  : » دومرف مدیـسرپ ؟ يو 
يهرب شهارمهب  دوب و  هتساخون  یکدوک  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا ، هاگان  میدرکیم  تبحص  مالسلاهیلع  قداص 
هاگنآ تسا .»!! اناد  اونـش و  دنوادخ  دیتسه و  ربمایپ  نادنزرف  يرگید  زا  سپ  یکی  امـش  تیادف ! مردام  ردـپ و  [ » هحفص 85 يدنفسوگ [ 

هب دوب  هدروآ  ور  وا  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  دنمـشزرا  نانخـس  رثا  رد  هک  ار  یبجعت  تشگرب و  مالـسلاهیلع  هللادـبعوبا  ماما  دزن  هرابود 
وا هب  دوب و  تسا  دیجم  نآرق  رد  هچنآ  زا  رگا  هک  تسا  نانچ  مدنزرف  نیا  یسیع ! يا  : » دومرف ماما  دناسر ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ضرع 

وهل و هک  نآ  يادف  مردام  ردپ و  : » دومرفیم دینابـسج و  هنیـس  هب  تفرگ و  ار  وا  ع )  ) قداص ماما  نک ! هدجـس  ار  تراگدرورپ  دومرفیم :
شوه و همه  نیا  اب  راوگرزب  نآ  ییوگ  وت  هک  میدرک ، لقن  هک  دوب  ماما  شوه  یگدنزارب و  زا  دنچ  يدراوم  اهنیا  [ . 92 !« ] دنکیمن بعل 

هحفص 89 ] تسا [ ! هتشاذگن  یکدوک  لحارم  زا  ياهلحرم  چیه  هب  اپ  بیجع  كاردا 

قداص ماما  هاگشناد  رد 

هراشا

نیب رد  شناد  ملع و  شرتسگ  یگنهرف و  كرد  ندرب  الاب  دـشابیم ، شکانبات  تلاـسر  رد  مالـسا  هجوت  دروم  هک  ییاـهزیچ  نیرتمهم  زا 
رد ناشیگدنز  حطـس  ندرب  الاب  روظنم  هب  ناناملـسم -  يهمه  رب  هک  هتـسناد  ینید  يهضیرف  کی  ار  ییوجـشناد  ورنیا ، زا  دشابیم ، مدرم 

ار ایند  مدرم  لماک  يربهر  ات  هداد  رارق  هتـسیاش  یتما  ار  نانآ  و  تسا ، مزال  بجاو و  نآ  هب  مادـقا  یـسایس -  يداصتقا و  ياـههبنج  ماـمت 
يارب هک  تسا  دقتعم  دراد و  نامیا  یناسنا  ندمت  نتخاس  رد  نآ  قالخ  ناوت  هب  دراد و  لوبق  ار  ملع  شزرا  مالسا  دنوش . رادهدهع  یبوخب 

مهف كرد و  يهیاپ  رب  هک  یملع  شنیب  کی  ساسا  رب  رگم  تسین ، نکمم  شیوخ  عامتجا  نتخاس  رد  تسرد  ياهفدـه  هب  ندیـسر  ناسنا 
يهمئا تسا . هدرمـش  ترورـض  کی  یملع  حالـس  هب  ار  عامتجا  درف و  ندش  زهجم  مالـسا  هک  تسا  ورنیا  زا  دـشاب و  راوتـسا  روما  قیاقح 

ياهیراوشد يهمه  مغر  یلع  مالسا -  برع و  ناهج  رد  نآ  تفرشیپ  یملع و  تکرح  شزیگنا  رد  ار  یتبثم  شقن  مالـسلامهیلع  تیب  لها 
هاگشناد لیکشت  دنداد ، ماجنا  هار  نیا  رد  هک  ییاهراک  نیرتنشور  زا  دنتفرگ و  هدهعرب  دندیدیم -  دوخ  نامز  نامکاح  زا  هک  اسرفتقاط 

رد ام  هک  دوب  دومج  ینادان و  ياهبوسر  زا  نیملـسم  يهشیدـنا  ندرک  دازآ  روظنم  هب  شداعبا و  مامت  رد  شناد  شرتسگ  فدـه  اـب  یملع 
مینکیم . هراشا  نآ  ياههبنج  زا  یخرب  هب  هدنیآ 

راذگناینب نیتسخن 

نآ دوــب . مالــسا  رد  یقرت  شناد و  هحفـص 90 ] ربـهر [  نیتـسخن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماـما  گرزب ، یملع  هاگـشناد  نیا  راذـگناینب 
هفوک دجـسم  ربـنم  يـالاب  زا  هداد و  رارق  دوخ  يهسردـم  ار  هفوک  دجـسم  دیـشوک و  ناناملـسم  ندـمت  موـلع و  شرتـسگ  يارب  راوـگرزب 

رد قیمع  فدـه  اـب   ) تیبرت لوصا  تمکح ، هفـسلف و  تکلمم ، يهرادا  تسایـس ، داـصتقا ، ملع  رب  لمتـشم  هک  ار  دوـخ  نیرز  ياـههبطخ 
ص)  ) یمارگ ربمایپ  زا  هک  دوخ  كانبات  مولع  زا  ار  شصوصخم  نارای  باحصا و  هژیوب  درک . داریا  دوب ، حیحص ) قالخا  راتفر و  يهلحرم 
دـنتخومآ و يو  زا  ار  مولع  رگید  تغالب و  ریـسفت ، تعیرـش ، هقف ، دـیحوت ، مالک ، مولع  نانآ  و  تخاـس ، دـنمهرهب  تفرگیم ، همـشچرس 
، دوب ینآرق  مولع  رد  گرزب  عجرم  تما و  نیا  ربح  سابع ، نب  هللادبع  هلمج  نآ  زا  دندرک . باریس  دوخ  راثآ  تافیلأت و  اب  ار  مالسا  ناهج 
ار اهلاح  حرـش  اهگنج و  خـیرات  هک  یـسک  نامه  عفاروبا  نینچمه  دوریم  رامـش  هب  وحن  ملع  رد  داتـسا  نیتسخن  هک  یلئود  دوسـألاوبا  و 
زا يرایسب  رب  ار  وا  دندرکیم و  دای  تمظع  هب  ار  باتک  نیا  هباحص  [ 94  ] تسا يرواد  ماکحا و  ننس و  باتک  بحاص  يو  [ ، 93  ] تشون

ۀناـحیر مالـسلاهیلع -  نسح  ماـما  [ . 95 . ] دـندادیم حـیجرت  دندیـشخب ، ینـشور  یمالـسا  يهشیدـنا  تایح  رب  هک  دوخ  ریظن  نادنمـشناد 
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مدرم گنرین  زا  سپ  اما  درک ، مایق  شردپ  یملع  يهسسؤم  زا  يرادساپ  دربشیپ و  هار  رد  شراوگرزب  ردپ  زا  سپ  ربکا -  طبـس  لوسرلا و 
. درکیم سیردت  اج  نآ  ار  دوخ  یملع  ياهسرد  داد و  رارق  هسردم  ار  ص )  ) ربمایپ دجـسم  تفای و  لاقتنا  هنیدم  هب  هفوک  زا  يو ، اب  قارع 
، هبجن نب  بیسم  ینثم ، نسح  هلمج : نآ  زا  دناهدرب ، مان  ار  ترضح  نآ  زا  ثیدح  نایوار  رادمان و  نادرگاش  زا  یخرب  ناثدحم ، نایوار و 

ۀلافن ةرارز ، نب  نومأم  نب  یسیع  زاوجلاوبا ، دلخ ، نب  رباج  هتابن ، نب  غبصا  مکرب ، نب  ةریبه  یبعـش ، نمحرلادبع ، نب  ءالع  ۀلفغ ، نب  دیوس 
 -، قحـسا نـب  دـمحم  ردـپ  راـسی -  نـب  قحـسا  یلجع ، برحط  یفقث ، سیق  نـب  میرموـبا  یعخن ، دیعــس  نـب  ریمع  ییحیوـبا  مومأـم ، نـب 

زا هک  نیا  اب  هنیدـم  [ . 96 . ] دندوب هحفـص 91 ] هفوک [  لها  زا  اـهنیا  يهمه  هک  سیق ، نب  رمع  و  لـیل ، نب  نیفـس  فوع ، نب  نمحرلادـبع 
هب شردارب  تداهش  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تفرگ . ندیـشخرد  دوب ، گنهرف  بدا و  ملع ، رظن  زا  یمالـسا  ياهرهـش  نیرتباداش 
هک دوبن  يدایز  تدم  نانیا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  اما  تخادرپ ، فلتخم  مولع  يهلیـسوب  نایوجـشناد  يهیذـغت  هدکـشناد و  نیا  زا  يرادـساپ 

نیا رد  درک . ینلع  ار  دوخ  ینیدیب  رفک و  دـیزی  دـمآ و  راتفرگ  يراوشد  ناـحتما  رد  دـش و  هیواـعم -  نب  دـیزی  ناـمز -  توغاـط  راـچد 
رد دیامنب و  شدج  نید  يادف  ار  دوخ  تمیق  نارگ  نوخ  هک  داد  صیخشت  ینید  ترورض  کی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  تیعقوم 

نیرتالاب دهد و  ینابرق  ار  دوخ  تیب  لها  نادنزرف و  زا  یناشخرد  ناگراتس  هیماینب ، روج  ملظ و  زا  ناناملسم  تاجن  دیحوت و  يهملک  هار 
هدیدن دوخهب  ار ، نآ  زا  رتدنمـشزرا  رتالاب و  تیرـشب  خیرات  هک  دناسر ، تبث  هب  دوخ  مان  هب  ناهج ، راگدـیرفآ  قح و  هار  رد  ار  يراکادـف 

، اهزور هراومه  دـش ، تداـبع  لوغـشم  مالـسلاامهیلع  [ 97  ] نیـسحلا نب  یلع  شدـنزرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  تـسا .
نآ رب  هوالع  دـش ، ياهدیکـشخ  کـشم  نوچ  تداـبع  يداـیز  زا  هک  يروط  هب  تخادرپیم  ادـخ  هار  رد  قاـفنا  هب  ار  اـهبش  و  رادهزور ،

ردـپ رب  هک  اـهیراتفرگ  بئاـصم و  زا  هچنآ  زین  دـیدرگ و  دراو  ترـضح  نآ  رب  یگدـنز  فـلتخم  لـحارم  رد  هـک  ییاـسرفتقاط  ياـهمغ 
یکی قح  هب  ار  وا  دوب . راتفرگ  اههصغ  اهمغ و  زا  یجاوما  رد  دوب و  مسجم  شمشچ  لباقم  رد  هتسویپ  البرک  يهعجاف  دیـسر ، شراوگرزب 

مالآ همه  نیا  دوجو  اب  دندیـشخب ! مسجت  یتسه  ناهج  رد  ار  زادگ  زوس و  تبیـصم و  هک  دناهدروآ  رامـش  هب  هناگجنپ  ناگدـننکهیرگ  زا 
فلتخم نونف  مولع و  رد  دوخ ، ثیداـحا  ناـیوار  نادنمـشناد و  شیازفا  رد  ار  یمهم  شقن  دوب  وا  ناـبیرگ  هب  تسد  هتـسویپ  هک  نیگمهس 

نب رمع  نب  مصاع  دانزلاوبا ، ناـسیک ، هحفـص 92 ] نب [  سوواط  نمحرلادبع ، نب  ۀملـسوبا  هللادبع -  دیز ، دـمحم ، شنادـنزرف : درک . افیا 
نب نمحرلادـبع  نب  دـمحم  دوسالاوبا  تباثیبا ، نب  بیبح  هبیتع ، نب  مکح  ملـسا ، نب  دـیز  میکح ، نب  عاـقعق  هللادـیبع ، نب  مصاـع  هداـتق ،

دناهدرک ثیدح  لقن  راوگرزب  نآ  زا  نارگید  ناعدج و  نب  دیز  نب  یلع  ةورع ، نب  ماشه  يراصنا ، دیعـس  نب  ییحی  نیطبلا ، ملـسم  لفون ،
لآ لیجنا  يهلزنم  هب  هک  ار  هیداجـس » يهفیحـص   » هلمج زا  دناهدرک ، تیاور  ار  فلتخم  مولع  راوگرزب  نآ  زا  ثیدـح ، نایوار  نیا  [ . 98]

تلیضف و لوصا  یقالخا و  نیناوق  زا  ياهتسجرب  يرکف  ياههیامرس  رب  لمتشم  هفیحص  نیا  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  تسا و  ص )  ) دمحم
ترـضح نآ  زا  هدـمآ -  مهارف  مالـسا  رد  هک  تسا  ياهلاـسر  نیرتهتـسجرب  هک  قوقح - » يهلاـسر   » نینچمه تسا . هریغ  دـیحوت و  مولع 

یلک ياههمانرب  هک  يروط  ناـمه  رگیدـکی -  رب  ناناملـسم  قوقح  تلود و  رب  مدرم  مدرم و  رب  تلود  قوقح  يارب  هلاـسر ، نیا  رد  تسا .
نارود رد  مدرم  هک  یقوـقح  رگید  نادرگاـش و  رب  ملعم  قوـقح  و  تسا -  هدرک  نییعت  ار  میلعت  شور  هار و  عاوـنا  تـیبرت و  لوـصا  يارب 

جرارپ و تارظن  هتـسیاش و  نانخـس  راوگرزب  نآ  زا  تسا . هدرک  عضو  ار  ياهدنزاس  نیناوق  دـندنمزاین ، اهنادـب  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز 
ایند مدرم  مامت  يرکف  تایح  تفرشیپ  یملع و  یگدنز  راتخاس  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  بیترت  نیا  هب  دناهدرک ، لقن  ییاهلثملابرض 

شیازفا ینید و  يهسسؤم  نیا  یتسرپرـس  هب  شراوگرزب ، شردپ  تداهـش  زا  سپ  مالـسلاهیلع  [ 99  ] رقاب دـمحم  ماما  دراد . ییازـسب  مهس 
نادنمشناد تفرگ و  ندیشخرد  یملع  سرادم  ترضح  نآ  نارود  رد  تشامگ . تمه  یمالسا ، بادآ  مولع و  نایوجشناد  نادنمـشناد و 

، مالسا ناهج  يارب  هحفص 93 ] عجرم [  اهنت  دوخ ، رصع  رد  يو  دندشیم . باریس  شمولع  لالز  زا  هدمآ و  درگ  راوگرزب  نآ  فارطا  رد 
یبنلا تنبنبا  هیف  هاف  نا  الایع و  هیلع  شیرق  تناک  نآرقلا  ملع  سانلا  بلط  اذا  دیوگیم : وا  يهرابرد  ینهج  کلام  دوب ، یعرـش  مولع  رد 

یکچوـک راوـگرزب  نآ  ربارب  رد  رـصع ، نادنمـشناد  [ . 100  ] لاجرلا نهراوناب  يدـهتف  نیجلدـملل  لـلهت  موجن  ـالاوط  اـعورف  هادـی  تقلت 
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نایوار دیـسریمن . هیاپ  نادب  یـسک  چیه  هک  دوب  ترـضح  نآ  یملع  يالاو  ماقم  هب  ناشیا  فارتعا  رب  لیلد  دوخ  نیا  و  [ 101  ] دندرکیم
قداص ماما  هک  نیعا ، نب  ةرارز  دـننام  دـناهدرک ، لقن  ترـضح  نآ  زا  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هقف  زا  يدایز  ياهتمـسق  ناـنیمطا ، دروم 

هک ملسم  نب  دمحم  و  [ . 102 .« ] دورب نیب  زا  يدوز  هب  مردپ  ثیداحا  هک  مدرکیم  نامگ  دوبن  هرارز  رگا  : » دومرف وا  يهرابرد  مالسلاهیلع 
رگا : » تسا هدومرف  شناردارب  و  وا ، يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  ریـصبوبا  و  [ ، 103  ] تسا هدرک  هدافتـسا  ثیدح  رازه  هس  وا  زا 

اعد وا  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هک  نیعا  نب  کلملادـبع  و  [ . 104 .« ] تفریم نیب  زا  هدـش و  هتـسسگ  توبن  راثآ  دـندوبن ، نانیا 
!« هد رارق  ص )  ) دـمحم ناراـی  يهرمز  رد  تماـیق ، زور  میتسه ، وت  قلخ  نیرتهب  وا  رظن  رد  اـم  هک  ار  سیرـضابا  ایادـخ  راـب  : » تفگ درک و 

، یعازوا لضف ، نب  مساق  ملاس -  نب  یسوم  مضهجوبا -  يرهز ، جرعا ، تسا ، هتـس » حاحـص   » لاجر زا  یکی  هک  رانید  نب  رمع  و  [ . 105]
هحفـص 94] جیرـس [ ، نب  برح  یفریـص ، ماسب  اطع ، نب  هللادـبع  مزح ، نب  رمع  رکبیبا ، نب  هللادـبع  حاصن ، نب  ۀبیـش  شمعا ، حـیرجنبا ،

نامز رد  دناهدرک . ثیدـح  لقن  راوگرزب  نآ  زا  نارگید  و  [ 106  ] ماسب نب  رمعم  دشار ، نب  لوحکم  هقوس ، نب  دـمحم  ةراطرا ، نب  جاجح 
کمک يرکف  تضهن  تاهج  مامت  رد  ار  مالسا  ناهج  هک  مالسلامهیلع  تیب  لها  هاگشناد  تفرگ و  ندیشخرد  یملع  تایح  ترضح  نآ 

تفای . دشر  درکیم ،

قداص ماما  نارود  رد 

ات هک  دوشگ  مدرم  يور  هب  ار  مولع  زا  ییاهرد  تخاس و  يراج  نیمز  يور  رد  ار  تمکح  ملع و  ياهراسهمشچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
لقن يردـق  هب  وا  موـلع  زا  مدرم  [ 107 .« ] دـش وا  شناد  ملع و  زا  رپ  ایند  : » تسا هتفگ  ظـحاج  هک  يروط  ناـمه  تشادـن ، هقباـس  زور  نآ 
هلمج زا  [ . 108  -. ] دراد داـقتعا  رجحنبا  هک  يروـط  ناـمه  دـیچیپ -  اهرهـش  يهمه  رد  شاهزاوآ  و  داـتفا ، هار  هب  اـهناوراک  هک  دـندرک 

شرتسگ تیب و  لها  هاگشناد  نداد  دشر  داد ، ماجنا  مدرم  نایم  رد  نآ  رشن  ملع و  شرتسگ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  ياهتـسجرب  ياهتیلاعف 
حطـس هب  ینیعم  حطـس  زا  شرتسگ  هعـسوت و  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تبثم  شقن  هب  رظن  تسا . هدوب  ءاقب  یگدـنز و  رـصانع  هب  نآ  طاـبترا  و 

تیب لـها  هاگـشناد  رطاـخ ، نیا  هب  دیـسر ، دوـخ  جوا  هب  اهرـصع  ماـمت  یملع  ياههاگـشناد  سرادـم و  ناـیم  رد  هلیـسو  نادـب  هک  ییـالاب 
يهشیدنا ندرک  رادیب  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هاگـشناد  هک  یتسارب  دش . هفاضا  وا  مان  هب  تفای و  تبـسن  راوگرزب  نیا  هب  مالـسلامهیلع 
ياهشیدـنا رکف و  ناربهر  هبخن و  نادنمـشناد  نآ ، يهجیتن  تشاد . یمهم  شقن  یناسنا ، يهعماج  دربشیپ  یمالـسا و  لـقع  رولبت  يرـشب و 

دش و هتخپ  نامز  نآ  رد  يرکف  تایح  هک  دوب  نانآ  ششوک  تکرب  هب  دندرک و  شالت  اههتـشر  مامت  رد  ملع  شرتسگ  هار  رد  هک  دیدرگ 
قداص ماما  يهسردم  يهرابرد  هک  یناسک  زا  یـضعب  هحفص 95 ] ددرگ [ . موسوم  مالسا ، ییالط  رـصع  مانب  ات  در  ادیپ  ار  نآ  یگتـسیاش 

نادنمشیدنا نیرتهب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يرکف  يهسردم  هک  تسا  نآ  تقیقح  : » دنیوگیم دناهتخادرپ  یسررب  ثحب و  هب  مالـسلاهیلع 
یمالـسا و ندمت  هک : تفگ  دـیاب  سپ  تسا ، نانچ  تقیقح  رگا  دروآ و  دوجو  هب  ار  نادنمـشناد  نیرتنیبزیت  و  هفـسالف ، نیرتهتـسجرب  و 

لیلد هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ینعی  نآ  سیئر  يرکف و  يهسردم  نیا  نویدـم  دوخ  یگنادواج  یقرت و  تفرـشیپ و  رد  یبرع  يهشیدـنا 
یملع مهف  شرتسگ  و  یـشیدنادازآ ، يور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يهسردـم  هک  یتسارب  دـشابیم ». شیاهبنارگ  ثاریم  یملع و  تمظع 

رد دنزادرپب و  ناشیا  یقالخا  بیذهت  هب  هتخاس و  انـشآ  گنهرف  اب  ار  ناناملـسم  ات  درک  جیـسب  ار  نادنمـشناد  زا  یمیظع  هوبنا  درک و  راک 
مالـسلاهیلع قداص  ماما  نارود  رد  ار  گرزب  هاگـشناد  نیا  نوؤش  زا  يرـصتخم  لیذ  رد  ام  هک  دـنربب ، شیپ  هب  ار  اـهنآ  یملع  ياـههنحص 

مینکیم : نایب 

ششخرد دشر و  لماوع 

نامز رد  مالسا  ناهج   - 1 تسا : ریز  حرش  هب  ام -  رظن  هب  دیماجنا -  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يهسردم  شرتسگ  دشر و  هب  هک  یلماوع  اما 
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يور یفلتخم  ياههتسد  دوب . صاخ  ياهفده  دساف و  یناسفن  ياهاوه  شوختسد  دوب ، هدش  لزلزت  بوشآ و  راچد  مالسلاهیلع  قداص  ماما 
اهنیمزرـس یحاون و  مامت  رد  گنج  شتآ  دندوب ، نآ  ناکرا  نتـسکش  مهرد  عامتجا و  ندـش  هدیـشاپ  مه  زا  ثعاب  هک  دـندوب  هدـمآ  راک 

نیا لـیلد  هب  ناناملـسم  دوـب . یـسابع  تـلود  ندـمآ  راـک  يور  يوـما و  يروطارپـما  نتـسشن  ورف  لـیلد  هـب  اـهنیا  يهـمه  دوـب و  روهـلعش 
هب ور  تموکح  دـییأت  هار : ود  نایم  اهنآ  دـندش ، مرگرـس  كانرطخ  ثداوح  نیا  هب  دـندروخ و  رـس  فراـعم  مولع و  زا  مهم  ياهدادـیور 

. دوب هتشادزاب  نید  هب  هجوت  ملع و  بلط  زا  ار  مدرم  یسایس ، ياههشیدنا  لیبق  نیا  و  دندوب ، ددرم  هتـساخون ، تموکح  زا  ینابیتشپ  لاوز و 
هک یمالسا  گنهرف  رشن  هب  يدایز  شـشوک  هحفص 96 ] شالت و [  اب  درک و  هدافتـسا  دوب  هدمآ  شیپ  هک  یتصرف  نیا  زا  مالـسلاهیلع  ماما 

تابجاو زا  یکی  ار  ملع  بلط  هک  مالسا  يهیاس  هب  تشگزاب  يارب  ياهزات  تصرف  ناناملسم  مدرم  تخادرپ ، دوب ، مالسا  تلاسر  زا  یئزج 
دوخ گنهرف  ندـمت و  نایک  نتخاس  يارب  ار  مزال  يربهر  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  يهداون  دوجو  رد  دـنتفای . زاـب  تسا  هدرمـش  ینید 

يرما ره  رد  تلاخد  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما   - 2 دنوش . باریس  وا  شناد  لالز  زا  ات  دندروآ ، ور  فرط  ره  زا  وا  يهسردم  هب  و  دنتفای ،
ییاهراک ای  دشاب و  تلود  ود  زا  یکی  ياهفدـه  اب  گنهامه  هک  یتبثم  راک  چـیه  دوب و  هتفرگ  يرود  یـسابع  يوما و  ياهتلود  روما  زا 

ار وا  ناگمه  دوب ، هتفرگ  هراـنک  اـهنیا  يهمه  زا  دادیمن  ماـجنا  دـشاب  هتـشاد  دروخرب  اـهنآ  یـسایس  ياهفدـه  زا  یـساسح  شخب  هب  هک 
رشن زا  هن  تفرگیم و  تخس  وا  رب  هن  تشاد و  رظن  ریز  ار  وا  ياهراک  هن  همکاح  هاگتسد  دندوب . وا  يدونشوخ  بلاط  دندرکیم و  مارتحا 

هب فراعم  مولع و  عاونا  زا  بالط  هیذغت  دوخ و  يهسردم  ياهرد  ندوشگ  يارب  یعیسو  نادیم  مالـسلاهیلع  ماما  دشیم . عنام  ار  وا  مولع ،
روای رای و  نیرتهب  ار  اهنآ  زین  مالسلاهیلع  ماما  دندرک و  دشر  هب  عورش  وا  هاگشناد  رد  گرزب  نایوار  ناثدحم و  نادنمشناد ، دروآ ، تسد 
دومج ینادان و  ياهبوسر  زا  ار  هعماج  لقع  هتخاس و  رولبتم  ار  یعامتجا  يهشیدـنا  اـت  تفاـی  دوخ  مئاد  یگدـنزاس  تلاـسر  يادا  يارب 
مادقا هدوب و  هاگشناد  نیا  روما  رادهدهع  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دوب  نآ  گرزب  هاگشناد  نیا  دشر  لماوع  هلمج  زا   - 3 دشخب . تاجن 

و هقف ، ملع ، رد  یمالـسا  ناربهر  نیرتهتـسجرب  زا  ار  وا  ناشهقیلـس ، هلیبق و  فالتخا  يهمه  اـب  ناناملـسم ، ماـمت  دوب . هدومن  نآ  يهرادا  هب 
ششخرد هاگشناد و  نآ  تیقفوم  رد  ياهداعلاقوف  رثا  هاگشناد  سیئر  کی  تیـصخش  هک  تسا  یعیبط  دنتـسنادیم و  یهلا  بهاوم  رگید 

دوب . مهارف  مالسلاهیلع  ماما  يهسردم  دشر  يزوریپ و  يارب  ساسح  لماوع  مامت  ورنیا  زا  دراد ، نآ 

یناگمه زکرم 

يهسردم گرزب و  هاگشناد  اج  نآ  رد  هحفص 97 ] درک و [  باختنا  ار  یحو -  لوزن  لحم  ربمایپ و  يهرجهلاراد  برثی -  مالسلاهیلع  ماما 
مالسا و ناهج  یملع  زکارم  زا  یکی  تروص  هب  برثی  ترضح ، نآ  دایز  شالت  ناوارف و  ششوک  اب  هدرک و  سیسأت  ار  دوخ  یلاع  رایـسب 
ثحب و مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوب  ص )  ) ربمایپ دجـسم  یعیبط -  روط  هب  سیردـت -  ياج  اما  دـمآ . رد  مولع ، ياهارـسشناد  زا  ییارـسشناد 

سیردـت دوـخ  لزنم  ياـضف  رد  تاـقوا  یـضعب  درکیم و  رازگرب  اـج  نآ  رد  دوـب  یملع  ياههتـشر  ماـمت  رب  لمتـشم  هـک  ار  دوـخ  سرد 
يربـهر رد  ار  دوخ  تیعقوـم  طاـشن و  و  تفرگ ، ندیـشخرد  مالـسلاهیلع  ماـما  نادرگاـش  دوـجو  اـب  هنیدـم  رهـش  بیترت  نیا  هب  دوـمنیم .

تفای . زاب  یمالسا  يهعماج 

یملع ياهناوراک 

اجنادب یمالـسا ، روشک  طاقن  يهمه  زا  شناد  تلیـضف و  نازاتـشیپ  يهمه  درک ، زاب  ار  دوخ  يهسردم  ياهرد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیمه 
، دوب ینید  میلاعت  ماکحا و  يهلیـسو  هب  سوفن  بیذهت  ماما و  مولع  لالز  زا  ندش  باریـس  رطاخ  هب  اهنت  یعمجهتـسد ، چوک  نیا  دـنتفاتش ،
، لها زیزعلادـبع  دیـس  داتـسا  تسا . هدوب  ناناملـسم  دزن  رد  راختفا  تفارـش و  لماوع  زا  تیب  لـها  يهسردـم  هب  نتـسویپ  هک  نآ  رب  هوـالع 
، زاجح طساو و  هرـصب ، هفوک ، مدرم  : » دیوگیم ریز  حرـش  هب  دندروآ  يور  مالـسلاهیلع  ماما  يهسردم  هب  هک  یملع  ياهناوراک  يهرابرد 
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، موزخم معثخ ، ۀـعازخ ، دزا ، راـفغ ، ناـفطغ ، میلـس ، یط ، قراـخم ، ینغینب ، دـساینب ، هلمج : زا  فلتخم  لـیابق  زا  هک  ار  دوـخ  هنادـنزرف 
نب رفعج  رـضحم  هب  ار  مالـسلاامهیلع ...)  ) یلع نب  نسح  نادنزرف  و  بلطملادبع ، نب  ثراح  نادنزرف  هژیوب  شیرق ، يهلیبق  زا  و  هبـضینب ،

نانابزبرع و نایم  زا  یمالسا -  ياهتیـصخش  زا  [ 109  ] یلاوم نادنزرف  ناگدازآ و  زا  یهورگ  دنتشاد و  لیـسگ  مالـسلاامهیلع  دمحم 
هب دوخ  نادنزرف  نداتسرف  رد  یمالـسا  ياهروشک  يهمه  هحفص 98 ] [ . ] 110 .« ] دندش راپسهر  اجنادب  مق -  رهـش  زا  صوصخب  نایناریا ،

تکرـش مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  يهداون  زا  نید  ماکحا  نتخومآ  راوگرزب و  نآ  مولع  لالز  زا  ندـش  باریـس  يارب  قداـص  ماـما  يهسردـم 
مهب نآ ، ناکرا  نتخاس  رد  ندش  میهس  یملع و  تکرح  نیا  هب  ندیشخب  تعرـس  رد  هدنزارب  قفوم و  عامتجا  کی  بیترت ، نیا  هب  دندرک ،

دنتسویپ .

نایوجشناد رامش 

هب ملع  نازاتشیپ  زا  یهوبنا  ياههدوت  دوشگ ، نیملـسم  نادنزرف  مامت  يور  هب  ار  دوخ  ياهرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يهسردم  هک  نیمه 
چیه رد  نآ ، ریظن  هک  تسا  یهوـبنا  دادـعت  نیا  [ 111 . ] دـندوب نت  رازه  راهچ  نایوار -  لقن  هب  انب  اهنآ -  رامـش  دنتـسویپ و  نادـب  تعرس 

ناربهر نایاوشیپ و  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنتشاد  دوجو  یگرزب  ناثدحم  نادنمشناد و  نایم  نآ  رد  تسا ، هتشادن  دوجو  نامز  نآ  یهاگشناد 
نادنمقالع بلج  ثعاب  هک  دـناهدرک  لقن  ار  يدایز  فراعم  مولع و  مالـسلاهیلع  ماما  زا  ناگرزب  نیا  دـندش ، یمالـسا  بهاذـم  زا  یـضعب 

ماما زا  هک  یناسک  مان  يهرابرد  یباتک  یفوک ، ینادمهلا  ةدقع  نب  سابعلاوبا  ظفاح  [ . 112 .« ] دیچیپ اج  همه  رد  شترهش  يهزاوآ  هدش و 
[113  ] تسا هدرک  لقن  ار  اهنآ  نایوار  هلمج  زا  نت  رازه  راهچ  لاح  حرش  اجنآ  رد  تسا و  هتشون  دناهدرک  لقن  ثیدح  مالسلاهیلع  قداص 

تفای رـشن  يدح  هب  فلتخم  مولع  راوگرزب ، نآ  لوق  زا  مالـسلاهیلع -  قداص  ماما  ینعی  يو -  نامز  رد  : » دـیوگیم ربتعملا )  ) رد ققحم  . 
.« دـناهدرک لقن  ثیدـح  یمارگ  نآ  زا  دنـسریم ، رازه  راهچ  دودـح  هب  هک  ناگرزب  زا  یهورگ  و  تخاسیم ! ناریح  تام و  ار  اهلقع  هک 

ناگرزب نادنمـشناد و  دوجو  هب  هراومه  هک  دوب  یهاگـشناد  نوچمه  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  يهناخ  : » دیوگیم ةأشن  دمحم  داتـسا 
رفن رازه  راهچ  تاقوا  یضعب  رفن و  رازه  ود  شسرد  هحفص 99 ] سلجم [  رد  اهتقو  رتشیب  دوب و  هتسارآ  مالک  تمکح و  ریسفت ، ثیدح ،

دنتخوـمآیم وا  رـضحم  زا  هـک  ییاهـسرد  رگید  ثیدـح و  ياههتـشر  ماـمت  رد  شنادرگاـش  دـندشیم ، رـضاح  روهــشم  نادنمــشناد  زا 
[ . 114 .« ] دوریم رامـش  هب  يرفعج  ای  هعیـش و  بهذـم  يارب  یملع  يهرود  کی  يهلزنم  هب  هک  دـناهدرک  مهارف  ار  اـهباتک  زا  ياهعومجم 
رون زا  اهناملـسم  يهمه  يرادروخرب  ثعاب  دیـشک و  يدـعب  ياههرود  هب  شجاوما  تفای  شرتسگ  ناـمز  نآ  رد  هک  یملع  تضهن  ناـمه 

دیدرگ . حالص  ریخ و  تیاده و 

قداص ماما  هاگشناد  ياههبعش 

یماگنه دنتشگزاب . دوخ  نطو  هب  دندوب ، هتفای  تسد  یملع  يهیامرس  هب  هدش و  لیصحتلا  غراف  قداص  ماما  يهسردم  زا  هک  یناسک  رتشیب 
هک ینید -  عماـجم  یملع و  ياههدکـشناد  سیـسأت  یمالـسا و  گـنهرف  شرتـسگ  رد  ار  یمهم  شقن  دـندش ، رقتـسم  دوـخ  نطو  رد  هک 

یگرزب ینید  هاگـشناد  رتمهم ، اههدکـشناد  نیا  يهمه  زا  دنتفرگ . هدهعرب  دوب -  مدرم  قالخا  حطـس  ندرب  الاب  سوفن و  بیذهت  ناشراک 
رد دندوب  هدش  لیصحتلا  غراف  قداص  ماما  يهسردم  زا  هک  یگرزب  ياملع  زا  نت  دصهن  هک  دمآ  دوجو  هب  هفوک  عماج  دجـسم  رد  هک  دوب 

هفوک دجسم  ینعی  دجسم -  نیا  رد  نم  : » دیوگیم تسا و  هدرک  لقن  [ 115  ] ءاشو یلع  نب  نسح  هک  يروط  نامه  دندیـسر . مهب  اج  نآ 
یملع تضهن  بیترت  نیا  هب  و  [ 116 .« ] دومرف نینچ  مالسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  دنتفگیم : اهنآ  يهمه  هک  مدید  ار  دنمـشناد  دصهن  - 

نایب ریز  حرش  هب  يدنه  یلعریم  دیـس  داتـسا  ار  بلطم  نیمه  تفرگ . رب  رد  ار  یمالـسا  قطانم  يهمه  هک  اج  نآ  ات  تفای  يدایز  شرتسگ 
يهمه رد  ماع  روط  هب  درک و  کمک  يرکف  ماظن  نتـسسگ  رب  نامز  نآ  رد  ملع  شرتسگ  هک  تسین  يدیدرت  [ » هحفص 100 تسا [ : هدرک 
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ماـما ماـن  هب  بلاـطیبا ، نب  یلع  يهون  ار  تضهن  نیا  يربهر  هک  مینک  شومارف  دـیابن  و  تشاد ، دوجو  یفـسلف  ياـهیریگرد  یملع  عماـجم 
رارسا زومر و  هب  انشآ  قیمع و  ینالقع  ياهانفرژ  و  زاب ، ياهشیدنا  قفا  اب  دوب ، يدرم  وا  تشاد . هدهعرب  مالسلاهیلع  قداص  هب  بقلم  رفعج 
یناسک وا  سرد  رضحم  رد  اهنت  دیآیم ، رامش  هب  مالسا  رد  روهشم  یفـسلف  سرادم  راذگناینب  نیتسخن  وا  تقیقح  رد  و  دوخ ، نامز  مولع 

طاقن نیرترود  زا  هفـسلف  نارادفرط  هفـسلف و  نایوجـشناد  يهمه  هکلب  دندشیمن ، رـضاح  دندش  یمالـسا  بهاذم  ناراذگناینب  اهدـعب  هک 
اهدعب هک  دندش  باریس  هفوک  یملع  ياهنادناخ  زا  يرایـسب  راوگرزب ، نآ  مولع  لالز  زا  هک  یتسارب  [ . 117 ...« ] دنتفاییم روضح  ناهج 

[118  ] یملع ياهنادناخ  رگید  جاردینب و  نادناخ  هیطعینب ، نیعا ، لآ  یبلغت ، نایح  لآ  نادناخ  دننام : دـنتفای ، ترهـش  ثیدـح  هقف و  هب 
ماـما دـندوب ، هدز  هقلح  راوـگرزب  نآ  درگ  هـب  حافـس ، تموـکح  نارود  هفوـک و  رد  ترـضح  نآ  تماـقا  ناـمز  رد  اـههداوناخ  نـیا  هـتبلا 

دندرکیم هدافتسا  ترضح  نآ  زا  هدروآ و  موجه  نایعیـش  دوب ، سیقلادبعینب  يهلحم  رد  يو  لزنم  دنام و  هفوک  رد  لاس  ود  مالـسلاهیلع 
رد : » دـیوگیم نینچ  راوگرزب ، نآ  هب  مدرم  لاـبقا  ناوارف و  موجه  يهراـبرد  یلـاله  فورعم  نب  دـمحم  دندیـسرپیم . ار  ینید  ماـکحا  و 
ارم مراهچ  زور  هک  نیا  ات  دوبن ، نم  یبایفرـش  يارب  یتصرف  هک  دندوب  دایز  مدرم  يردـقب  متفر ، مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  دزن  هریح 
مه نم  درک ، تکرح  نینمؤملاریما  ربق  ترایز  دصق  هب  وا  دندش و  هدـنکارپ  راوگرزب  نآ  دزن  زا  مدرم  دـناوخ ، ارف  دوخ  کیدزن  هب  دـید و 
ریاس مالـسلاهیلع و  ماـما  يهسردـم  لاـح ، ره  هب  متـشادیمرب .»... ماـگ  وا  اـب  مدینـشیم و  ار  شنخـس  هک  يروط  هب  مدـش  ناور  وا  یپ  رد 

هحفص دیدرگ [ . مالسا  ناهج  رد  تلیضف  ملع و  نشور  ياههار  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  تفرگ ، هشیر  ماما  هسردم  زا  هک  یملع  ياههبعش 
[ 101

ماما نایوجشناد  زا  ناصصختم 

نب ماشه  تماما ، ثحابم  مالک و  ملع  هفسلف ، ياههتشر  رد  دنتفای . صصخت  نونف  مولع و  مامت  رد  مالسلاهیلع  ماما  نایوجشناد  زا  يرایسب 
ریـسفت و هقف ، لوصا  هقف و  ملع  رد  دنتفای . صـصخت  نارگید  رـصام و  سیق  رایط ، هللادـبع  نب  دـمحم  قاط ، نمؤم  ملاس ، نب  ماشه  مکح ،

نب نابا  ریصبوبا ، یبلح ، هللادیبع  رامع ، نب  قحـسا  هیواعم ، نب  دیرب  جارد ، نب  لیمج  ملـسم ، نب  دمحم  نیعأ ، نب  ةرارز  ینید ، مولع  ریاس 
ریاظن و  يروث ، نایفس  دیعـس ، نب  ییحی  هنییع ، نب  نایفـس  ینابیـش ، نسح  نب  دمحم  سنا ، نب  کلام  هفینحوبا ، راسی ، نب  لیـضف  و  بلغت ،

[ - 119  ] کیدناف يهتفگ  هب  انب  برع -  ناهج  رد  نادیمیش  نیرتروهشم  نایح  نب  رباج  یمیش ، ملع  رد  دندیسر . صـصخت  دح  هب  ناشیا 
ماما يالما  هب  دوخ  باـتک  رد  هک  يروط  ناـمه  تشاد ، صـصخت  رمع  نب  لـضفم  شنیرفآ ، رارـسا  دوجو و  تمکح  رد  دوب . صـصختم 

اهیرامیب ثعاب  هک  ییاهبرکیم  نوخ و  شدرگ  هاگتـسد  ءاضعالا و  فیاـظو  هتفاـی ، تسد  بط  ملع  باوبا  نیرتشیب  رب  مالـسلاهیلع  قداـص 
مالسلاهیلع قداص  ماما  هاگشناد  هک  یتسارب  تسا . هدرک  یسررب  قیمع  روطب  ار  هتـشر  نیا  بلاطم  رگید  ناسنا و  ندب  حیرـشت  دنوشیم و 

تسا . رتولج  یصصخت ، یملع  سورد  يراذگناینب  رد  یملع  ياههاگشناد  يهمه  زا  راختفا  يزارفرس و  تیاهن  اب 

مولع نیودت 

درک و راداو  دناهدوب ، نونف  مولع و  رثکا  لماش  هک  ییاهثحب  اهسرد و  نیودت  يروآعمج و  هب  ار  دوخ  نایوجشناد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
نیا رب  اهراب  دنورب و  نیب  زا  یلک  هب  ای  هدـش و  مهرد  بلطم  نیا  ادابم  دیـسرتیم  مالـسلاهیلع  هحفص 102 ] ماما [  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا 

بلاطم امش  هک  تسا  هدش  ثعاب  هچ  : » دومرف مدش ، دراو  مالسلاهیلع  قداص  ماما  رب  يزور  دنکیم ، لقن  ریصبوبا  تشاد . يراشفاپ  بلطم 
دندیسرپیم ار  ییاهزیچ  هک  یلاح  رد  دنتفر  ام  دزن  زا  هرصب  لها  زا  یهورگ  دینک و  ظفح  دیناوتیمن  دسیونن ، ات  زگره ، دیـسیونیمن ؟ ار 

دیـسیونن ات  امـش  هک  اریز  دیـسیونب ! : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگیم  ریـصبوبا  دنتـشونیم ». ار  اـهنآ  خـساپ  و 
یناسنا و يهشیدـنا  يرگنـشور  دوخ ، قاـمعا  رد  هک  شخب ، ینـشور  داهنـشیپ  نیا  هب  نایوجـشناد  هتبلا  [ . 120 .« ] دینک ظفح  دـیناوتیمن 
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نب نابا  دـندروآ ، مولع  نیودـت  هب  ور  مالـسلاهیلع  ماما  ناراـی  دـنداد و  تبثم  خـساپ  تشاد ، مدرم  ناـیم  رد  ار  نآ  رـشن  شناد و  شرتسگ 
یف لوصالا   - 4 لئاضفلا . باتک   - 3 [ . 121  ] تآارقلا باتک   - 2 نآرقلا . یناعم  باتک   - 1 دومن : فیلأت  ریز  حرش  هب  ییاهباتک  بلغت 

2 ۀمامالا . باتک   - 1 درک : فیلأت  حرـش  نیا  هب  ییاهباتک  قاط  نمؤم  هب  روهـشم  یفوک  یلجب  یلع  نب  دمحم  نآرقلا . بیرغ   - 5 ۀیاورلا .
. ۀشیاع ریبزلا و  ۀحلط و  رما  یف  باتک   - 5 لوضفملا . ۀماما  یف  ۀلزتعملا  یلع  درلا  باتک   - 4 ۀیصولا . تابثا  باتک   - 3 ۀفرعملا . باتک  - 

فلتخم نونف  مولع و  رد  يدادغب  مکح  نب  ماشه  دمحموبا ، [ . 122  ] ۀفینحیبا عم  ةرظانملا   - 7 لعفت . ال  لعفا ، باتک   - 6 هحفص 103 ] ] 
رفعج نب  یـسوم  ماما  باحـصا  هک  اج  نآ  يو  لاح  حرـش  رد  ام  تسا و  هدرک  لقن  ار  وا  باـتک  هدـفه  ماـن  میدـننبا ، هک  دراد  یتاـفیلأت 

یمالـسا ياهباتک  نیرتمهم  زا  هک  دروآ  مهارف  ار  دیحوتلا )  ) باتک رمع  نب  لضفم  دش . میهاوخ  روآدای  مینکیم  یفرعم  ار  مالـسلاامهیلع 
ار یکـشزپ  لئاسم  زا  يرایـسب  هک  نانچ  تسا ، هدرک  وگزاب  ار  وا  ياضعا  بیاجع  رارـسا و  ناسنا و  راتخاس  شنیرفآ و  اـج  نآ  رد  تسا ،

مالسلاهیلع ماما  ياههلاسر  نمضتم  هک  تسا  هدرک  مهارف  قرو  رازه  رد  یمیش  ملع  رد  یباتک  نایح  نب  رباج  [ . 123  ] تسا هتشاد  نایب  زین 
يهرهب هتـشر ، نیا  نادنمـشناد  تسا . هدوب  یمیـش  ملع  يارب  يرمثرپ  عبنم  اههلاسر  نیا  و  [ 124  ] دـشابیم هلاسر  دـصناپ  رب  غلاب  هک  تسا 

نخـس لیذ ، رد  ام  و  دـناهداهن . جرا  نیقرـشتسم ، یمالـسا و  نادنمـشناد  مامت  وا  شالت  شـشوک و  رباـج و  يارب  و  هدرب ، اـهنآ  زا  يداـیز 
زا یکی  ناونع  هب  رباج -  تیصخش  هب  تبـسن  ار  دوخ  مارتحا  بتارم  تشادگرزب و  نآ  رد  هک  ار  يودب  نمحرلادبع  داتـسا  زا  ياهتـسجرب 

، یمالـسا يهشیدنا  خـیرات  رد  رگـشهوژپ  کی  : » میروآیم تسا ، هتـشاد  راهظا  مالـسلاهیلع -  قداص  ماما  يهسردـم  ناشخرد  ياههرهچ 
هدرک و هجوت  یملع  تالکشم  هب  هک  تسا  یتیصخش  وا  هچ  دنک ، ادیپ  نایح  نب  رباج  زا  رترمثرپ  رتهتسجرب و  یتیـصخش  دناوتیمن  زگره 
هک تسا  هتفر  الاب  اجنادب  ات  هشیدنا ، ماقم  رد  و  تسا ! هدـیدرگ  ياهناسفا  تیـصخش  کی  هب  کیدزن  هک  اج  نآ  ات  هتفایرد ، ار  بلاطم  زار 

لباقم رد  نینچمه  و  دشابیم ، شخبتایح  فرژ و  مه ، اهنآ  مامت  هدیسر و  ام  هب  وا  زا  هک  یفسلف  یملع  تارظن  ربارب  رد  دیاب  زورما  ناسنا 
رارسا هب  ندیسر  فده  اب  یناسنا ، شهج  يرگنـشور و  هحفـص 104 ] هک [  یحور  دنک ، شومارف  ار  دوخ  هدزتریح و  گرزب ، حور  نآ 

هدرپ دربیم ، ـالاب  تیهوـلا  ماـقم  اـت  ار  وا  هـتفهن و  ناـسنا  رد  هـک  هقـالخ  یهلا  ياـهورین  زار  زا  و  تـسا ، هدــنکفا  هیاــس  نآ  رب  شنیرفآ ،
یحور يهرهب  ناسنا و  نیا  تیصخش  دهدیم . قوس  تیناسنا  لماکت  يارب  یتضهن  تعرس  هب  ار  وا  موادم  تفرـشیپ  يوزرآ  و  درادیمرب ،
ققحت تمـس  هب  ار  دوخ  هار  هک ، تسا  یناـسنا  یگـشیمه  يهدـنز  ياـههنومن  زا  وا  هک  اریز  تسا ، رتسگهیاـس  تیرـشب  رب  مئاد  روط  هب  وا 
زگره دـشوکب -  هار  نـیا  رد  هـک  دـنچره  ندـمت -  ناـبز و  ياهیـسررب  یملع و  ياهـشواک  دـیامیپیم و  نـیمز  يور  رد  نـیرب  يهعماـج 
رتشیب يواکجنک  هب  ناسنا  هچره  دتفایم و  رترود  هجیتن  زا  درادرب ، ماگ  هار  نیا  رد  رتشیب  هچره  هکلب  دسرب . یلماک  يهجیتن  هب  دـناوتیمن 

هب هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  میرـصاق  نآ  یلاـمجا  كرد  زا  هشیمه  زا  شیب  زورما  اـم  دوشیم و  هدوزفا  نآ  مجح  رب  دزادرپب ، نآ  فارطا  رد 
ياهتیصخش زا  مالسلاهیلع و  قداص  ماما  هاگشناد  ناکرا  زا  نایح  نب  رباج  [ . 125 .« ] میوش انشآ  وا  يرکف  نایرج  هتسجرب و  طوطخ  مامت 

، غـباون زا  يداـیز  دادـعت  دوریم . رامـش  هب  مالـسا  ریغ  مالـسا و  ناـهج  رد  یگنهرف  تکرح  ناراذـگناینب  زا  قـح  هب  هـک  دوـب  ياهتـسجرب 
. دناهدرک فیلأت  باتک  فلتخم ، مولع  رد  هک  نارگید  دلاخیبا و  نب  لیعامسا  ریصبوبا ، هرارز ، دننام : دنتسه -  مالسلاهیلع  ماما  نادرگاش 

ماما نادرگاش  نافنـصم و  زا  نت  تسیود  لاح  حرـش  ۀعیرذلا »  » باتک رد  دـنادرگ -  رونرپ  ار  شربق  دـنوادخ  گرزب -  اغآ  خیـش  موحرم 
رب لـیلد  هعیـش و  بهذـم  ذـخأم  عـبنم و  هک  تسا  هدرتـسگ  فراـعم  هرود  کـی  هوـبنا ، تاـفیلأت  نیا  تسا . هدروآ  ار  مالـسلاهیلع  قداـص 

تسا . نآ  يرکف  یملع و  ناوارف  يهیامرس 

راختفا يدنلبرس و 

دنتـشاد و نآ  رب  يدایز  راختفا  دـندشیم و  هحفـص 105 ] رـضاح [  يو  سرد  سلجم  رد  يزارفرـس  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نادرگاش 
روضح هب  هک  یناسک  هلمج  زا  و  دنتـسنادیم . یمالـسا  عامتجا  رد  یلاع  تاماقم  يارب  یگتـسیاش  لیالد  زا  هسردم ، نیا  رد  ار  دوخ  دشر 
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اقح [ 126 « ] دوب هدـش  كـاله  ناـمعن  دوبن ، لاـس  ود  نآ  رگا  : » دـیوگیم هک  تسا  هفینحوبا  تسا ، هدوـمن  راـختفا  هسردـم  نیا  رد  دوـخ 
یملع یگدنز  نارود  نیرتهب  زا  ار  هرود  نآ  هدومن و  راختفا  دشیم ، رضاح  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  سرد  رد  هک  يراگزور  هب  هفینحوبا 

: تسا هتفگ  راوـگرزب  نآ  يهراـبرد  و  دـیوگیم ، نخـس  مالـسلاهیلع -  قداـص  ماـما  شداتـسا -  زا  سنا  نب  کـلام  تسا . هدرمـش  دوـخ 
قداصلا دـمحم  نب  رفعج  زا  يراگزیهرپ -  تدابع و  شناد ، رد  رتـالاب -  يرـشب  تسا ، هدرکن  روطخ  يرـشب  بلق  رب  و  هدـیدن ، یمـشچ  »

رد ص )  ) ربمایپ مان  هک  یماگنه  مدیدیم ، مسبتم  نابل  اب  ار  دمحم  نب  رفعج  هراومه  : » دیوگیم رگید  ياج  رد  و  [ . 127 ..« ] مالسلاامهیلع
وا رـضحم  هب  اهتدم  نم  دیوگب . نخـس  ص )  ) ربمایپ زا  وضو  اب  زج  هک  مدیدن  هاگچیه  دشیم ، درز  شراسخر  گنر  دـشیم ، هدرب  وا  دزن 

. دوب نآرق  تئارق  لاح  رد  ای  هشیدنا و  توکس و  لاح  رد  ای  زامن ، لاح  رد  ای  مدیدن : لاح  هس  زا  یکی  رد  زج  ار  وا  متـشاد و  دمآ  تفر و 
، دراد اـج  هک  یتـسارب  [ . 128 ...« ] دـنراد تیـشخ  میب و  ادـخ  زا  هک  دوـب  ینادـباع  نادنمـشناد و  زا  وا  تـفگیمن ، هدوـهیب  نخـس  زگره 
وا هک  اریز  دـننک ، راختفا  يو  سرد  سلجم  رد  روضح  مالـسلاهیلع و  ماما  يهسردـم  رد  دـشر  رطاـخ  هب  اـهنیا  ریاـظن  کـلام و  هفینحوبا ،

شناد و ياهراسهمـشچ  هک  يربماـیپ  دوـب ، هدرب  ثرا  هب  ص )  ) ربماـیپ شراوـگرزب  دـج  ناردـپ و  زا  هک  دوـب  یموـلع  يارب  لیـصا  یعبنم 
هحفص 106 ] تخادنا [ . نایرج  هب  نیمز  يور  رد  ار  تمکح 

قداص ماما  هاگشناد  یگژیو 

طاـبترا هب  هک  دوب  یتاذ  لالقتـسا  نآ  درکیم و  زاـتمم  ار  نآ  اـهداهن  رگید  زا  هک  تشاد  یـصاخ  یگژیو  قداـص  ماـما  هاگـشناد  اـققحم 
هب دوخ ، یـسایس  دصاقم  زا  يدصقم  يارب  ار  نآ  هک  دناهتـشونن  یتردـق  چـیه  يارب  دـشیم ، صخـشم  یمـسر  هاگتـسد  چـیه  اب  نتـشادن 

مکاح تردق  زا  هدوب و  رادروخرب  يرکف  ياههبنج  یـشزومآ و  ياهـشور  رد  هدرتسگ  يدازآ  کی  زا  هاگـشناد  نیا  دشاب . هتفرگ  تمدخ 
یجراخ رثؤم  لماوع  مامت  زا  دوخ  شور  هار و  رد  دوب و  هدیرب  لماک  روط  هب  نآ  زا  تسا و  هتشادن  يدام  ای  يداصتقا و  تشادمشچ  چیه 

اب یجک  فارحنا و  هنوـگ  ره  زا  رود  نشور و  یهار  رد  و  درکیم ، تکرح  یمالـسا  شخبینـشور  حور  زا  ماـهلا  اـب  اـهنت  وا  دوـب . رودـب 
قداـص ماـما  رظن  هک  تساوخیم  یـسابع -  هفیلخ  روصنم -  دادیم . همادا  دوخ  هار  هب  قح  يربهر  اـب  یمالـسا و  تما  هب  تمدـخ  فدـه 

ارچ امـش  : » تشوـن ترـضح  نآ  هب  ور  نـیا  زا  دروآ ، مـهارف  ار  وا  ناوریپ  نادرگاـش و  ناـنیمطا  یتـسود و  و  دـنک ، بـلج  ار  مالـسلاهیلع 
میسرتب وت  زا  تهج  نادب  ات  تسین  ام  دزن  رد  ایند  زا  يزیچ  : » تشون وا  خساپ  رد  مالسلاهیلع ، ماما  دیسرتیمن »!؟ ام  زا  مدرم  رگید  نوچمه 

زا نآ  رطاخ  هب  ات  دوبن  ایند  لانم  لام و  زا  زیچ  چـیه  ماما  دزن  میـشاب »... راودـیما  وت  هب  ور  نآ  زا  ات  تسین  امـش  دزن  مه  ترخآ  زا  يزیچ  و 
يو هب  هتـسب و  دـیما  نادـب ، مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  اـت  دوبن  يزیچ  ترخآ  عاـتم  زا  زین  روصنم ، دزن  رد  دـشاب و  كاـنمیب  روصنم  تردـق 

.« ینک تحیصن  ار  ام  ات  یشاب ، ام  تبحـصمه  هک  تسا  بوخ  : » تشون مالـسلاهیلع  ماما  هب  دیـشک و  شیپ  ار  يرگید  هار  روصنم  ددنویپب ،
وت دشاب ، ایند  هحفص 107 ] بلاط [  سک  ره  دنکیمن و  ترـشاعم  وت  اب  دشاب  ترخآ  بلاط  سک  ره  : » داد خساپ  يو  هب  مالـسلاهیلع  ماما 

يرود رد  دوخ -  راـتفر  يور  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا ، یتسرد  یتسار و  لوصا  ماـمت  عماـج  هک  قطنم  نیا  اـب  دـنکیمن »... تحیـصن  ار 
ماما هسردـم  هک  كانبات  یگژیو  نیا  يهرابرد  ردـیح ، دـسا  داتـسا  تسا . هتـشادرب  هدرپ  نآ -  اـب  ندرکن  يراـکمه  تردـق و  زا  ندـیزگ 
شور هار و  تشاد و  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  يهسردـم  هـک  يایگژیو  : » دـیوگیم نخـس  دـنکیم  زاـتمم  سرادـم  رگید  زا  ار  قداـص 

هب یتـصرف  دوب ، هطلـس  ماـظن  ربارب  رد  ندرواـین  دورف  رـس  یحور و  لالقتـسا  ناـمه  یمالـسا -  سرادـم  ماـمت  ناـیم  زا  نآ -  صوـصخم 
نابحاص ور  نیا  زا  دنربب . تسد  دوخ ، ياههتـساوخ  اب  نآ ، ماظن  قیبطت  هیجوت و  رد  ای  دـننک و  تلاخد  نآ  نوؤش  رد  ات  دادـن  نایاورنامرف 

هک نیا  اب  دنروآ . رد  یتلود  نوؤش  اب  يراکمه  تهج  رد  ای  دنریگب و  تمدخ  هب  دوخ  صاخ  حـلاصم  تهج  رد  ار  نآ  دنتـسناوتن  تردـق 
اهنآ هب  هدوب و  زیتس  رد  نارگمتـس  اب  دوخ  شیادیپ  زاغآ  زا  هسردم  نآ  هک  اریز  دوب . یندشن  يراک  دـندرب ، راکب  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن 

تفریم و شیپ  هک  یشور  نیا  اب  دمآ . دوجو  هب  یماجـسنا  اهنآ  نیب  هن  هتـشاد و  هنـسح  طابترا  اهنآ  اب  هن  هک  يروطنامه  تشادن ، دامتعا 
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نآ ات  دـش ، رتشیب  زورب  زور  ینمـشد  تفرگ و  الاب  عازن  يریگرد و  تلود ، نآ  نیب  هدـمآرد و  يرطخ  تروص  هب  تشاد  هک  یـصاخ  عبط 
نآ يراکمه  زا  دـنک و  بلج  ار  نآ  یتسود  دـناوتب  دـهد و  لزنت  هسردـم  نیا  شور  هار و  دـح  اـت  ار  دوخ  تسناوتیم  تلود  هن  هک ، اـج 
رد و  دـنک ، يراـکمه  وا  اـب  درواـیب و  نییاـپ  تلود  ياههتـساوخ  دـح  اـت  ار  دوخ  هک  دوب  نکمم  هسردـم  نآ  يارب  هن  و  دوش ، رادروـخرب 

نآرق و ینعی  نیلقث  اب  شـسیسأت  زاغآ  زا  هک  یلاـح  رد  دوب ؟ نکمم  راـک  نیا  هنوگچ  دـنک . کـمک  يراـی و  ار  نآ  دـیآرد و  وا  تمدـخ 
زا تما  تیاده  يربهر و  يارب  ناشهفیظو  ماجنا  رد  زگره  دنشودمه ، هتخیمآ و  مه  اب  ود  نیا  تسا و  هدوب  طابترا  رد  ص )  ) ربمایپ ترتع 

مکل ام  رانلا و  مکـسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  و ال  : » دنکیم یهن  نارگمتـس  هب  دامتعا  کمک و  زا  نآرق  و  دنوشیمن ، ادـج  رگیدـکی 
فجن يهعماج  دـننام  دوخ -  شور  هار و  رد  هک  یملع  تاسـسؤم  ماـمت  [ . 129 .« ] نورـصنت مث ال  ءایلوا  نم  هللا  نود  هحفص 108 ] نم [ 

ود نیا  هک  اریز  دـننکیم ، تکرح  كانبات  شور  نیمه  اب  دـنریگیم  ماهلا  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  يهسردـم  زا  مق -  يهزوح  فرـشا و 
شور هار و  راعـش و  ار  نآ  هدوـمرف و  مـالعا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک  دـننکیم  تـکرح  یلـصا  ياهفدـه  ناـمه  قباـطم  یملع  زکرم 

مکاح . يهطلس  اب  ندرکن  يراکمه  نتشادن و  هطبار  نامه  ینعی  دوب ، هداد  رارق  دوخ  يهسردم 

مکاح تردق  سرت 

نادنمقالع و نیا  اریز  دنداتفا . ساره  هب  نادنمقالع ، يدایز  زا  نآ و  يهنماد  شرتسگ  زا  مالـسلاهیلع و  ماما  يهسردم  زا  مکاح  ياهتردق 
تیب لها  وا و  بقانم  لیاضف و  دندرکیم و  لقتنم  مدرم  هب  ار  نآ  هدش و  رادروخرب  يو  مولع  زا  مالـسلاهیلع  ماما  يهسردم  هب  ناگتـسباو 

 - دیسرتیم وا  دندوب . هتخاس  كانمیب  دوخ  یسایس  حلاصم  هب  تبـسن  ار  وا  هدوبر و  روصنم  مشچ  زا  ار  باوخ  اهنیا  دنتخاسیم . رـشتنم  ار 
ات دسرپب -  ار  لئاسم  نیرتهدیچیپ  نیرتلکشم و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ات  تساوخ  هفینحوبا  زا  اذل  دنروشب ، وا  رب  شدوخ -  يهتفگ  هب 
نم : » دیوگب نخس  هراب  نیا  رد  ات  میهدیم  هفینحوبا  تسد  هب  ار  نخـس  يهتـشر  نونکا  دنک - ! کچوک  راظنا  رد  ار  ماما  هار  نیا  زا  دیاش 

: تفگ داتـسرف و  نم  لابند  هب  روصنم  : » دیوگیم دناوخ -  دوخ  دزن  ار  وا  روصنم  هک  یتقو  مدیدن - » دمحم  نب  رفعج  زا  رتهیقف  ار  یـسک 
هاگنآ مدرک . هدامآ  هلأـسم  لـهچ  نم  و  نک ! هداـمآ  يراوشد  لـئاسم  وا  ربارب  رد  وت  دـناهدش ، دـمحم  نب  رفعج  يهتفیرف  مدرم ، هفینحوبا !

نب رفعج  هک  مدـش  دراو  روصنم  رب  یلاح  رد  نم  و  دـندرک ، رـضاح  ار  وا  داتـسرف ، دوب -  هریح  رد  عقوم  نآ  هک  دـمحم -  نب  رفعج  لابند 
هحفـص رفعجوبا [  زا  هک  داتفا  ملد  هب  وا  زا  یتبیه  نانچ  داـتفا ، راوگرزب  نآ  هب  ممـشچ  هک  یتقو  دوب ، هتـسشن  وا  تسار  تمـس  رد  دـمحم 

يا : » تفگ درک و  ترـضح  نآ  هـب  ور  دـعب  متـسشن و  درک و  هراـشا  نـم  هـب  مداد  مالـس  دـشن ، دراو  نـم  رب  یتـبیه  نـینچ  روـصنم  [ 109
زا هفینحوبا  يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  روصنم  هاـگنآ  مسانـشیم . ار  وا  يرآ  دوـمرف : مالـسلاهیلع  ماـما  تسا ». هفینحوـبا  نیا  هللادـبعوبا !

، دییوگیم روط  نیا  امـش  دومرفیم : دادیم و  خساپ  نم  هب  وا  ندیـسرپ و  هب  مدرک  عورـش  نم  و  سرپب ؟ ار  تلئاسم  مالـسلاهیلع  هللادبعوبا 
لهچ ات  نم  دوب . فلاخم  مه  يدراوم  دوب و  ام  رظن  قباطم  ناـشیا  رظن  هک  اـسب  هچ  و  تسا ، نینچ  اـم  رظن  دـنیوگیم و  نینچ  هنیدـم  لـها 

تبسن ردقچ  مکاح  هاگتسد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دروخرب ، نیا  [ . 130 .« ] تشاذگن خساپ  نودب  ار  هلأسم  کی  یتح  وا  مدیسرپ و  هلأسم 
ماما هک  تسا  ياهداعلاقوف  یملع  نازیم  رب  لیلد  یفرط ، زا  و  تسا . هدیسرتیم  ترـضح  نآ  زا  هتـشاد و  هنیک  مشخ و  مالـسلاهیلع  ماما  هب 

يزاسادج نآ و  تیمها  زا  نتـساک  ماما و  يهسردـم  اب  ورردور  زیتس  هب  میمـصت  روصنم  اققحم  تسا . هدوب  رادروخرب  نآ  زا  مالـسلاهیلع 
رد ات  دروآ  لمع  هب  يدایز  لیلجت  مارتحا و  وا  زا  داد و  رارق  دوخ  صاـخ  هجوت  دروم  ار  سنا  نب  کـلام  ورنیا ، زا  تشاد ، ار  تما  زا  ماـما 
زا کلام  دـننک . لمع  نآ  قباطم  دـننک  روبجم  ار  مدرم  ات  دـسیونب  یباتک  هک  تشون  وا  هب  دـهد . رارق  ماع  عجرم  مالـسلاهیلع و  ماـما  ربارب 
وت زا  یـسک  زورما  هک  اریز  ینکب  ار  راک  نیا  دیاب  وت  تفگ : هتخاس و  روبجم  راک  نیا  ماجنا  رب  ار  وا  اما  دز . زابرـس  داهنـشیپ  نیا  نتفریذپ 

چیه زا  کـلام  ربارب  رد  هک  تشون  هنیدـم  رد  دوخ  رادـنامرف  هب  روصنم  تشون و  ار  أـطوملا  کـلام ، هک  دوب  نیا  [ 131  ] تسین رتدنمشناد 
ماـمت دـش و  مزتـلم  تلود  [ . 132  ] تسـشنیم نیمز  يور  شنانخـس  ندینـش  يارب  يو  روـضح  رد  مه  دیـشر  و  دـنکن . یهاـتوک  يراـک 
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يارب اهراک  نیا  مامت  درک . جیـسب  بهذـم ، نآ  رب  مدرم  نتـشاداو  هحفـص 110 ] يو و [  بهذـم  شرتسگ  يارب  ار  دوخ  یغیلبت  تاـناکما 
 - دوب هتفرگ  الاب  بهذم  نیا  راک  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  يهلیسو  هب  هک  مالـسلامهیلع -  تیب  لها  بهذم  زا  مدرم  ندرک  فرـصنم 

بهذم رشان  درگاش و  وا  نوچ  درکیمن ، یهاتوک  هنوگ  چیه  زین  فسویوبا  تشادگرزب  مارتحا و  رد  نوراه  روط  نیمه  تفرگیم . ماجنا 
ماش و ناسارخ ، قارع ، ياهرهـش  يارب  داد و  ار  یناتـسداد  بصنم  وا  هب  هک  تفرگ  الاب  دیـشر  دزن  رد  يو  ماقم  اج  نآ  اـت  دوب و  هفینحوبا 
ار وت  هک  متـشاد  هزاـجا  نم  رگا  بوقعیوبا ، يا  : » تفگیم وا  هب  دیـشر  [ 133  ] فسویوبا روتسد  هب  رگم  درکیمن  نییعت  يایـضاق  رـصم ،

تموکح بیترت  نیا  هب  يدوب »! نآ  راوازـس  وت  منادب ، میهـس  دش  دهاوخ  راذگاو  نم  هب  هک  یتفالخ  رما  رد  مهد و  رارق  مدوخ  لیماف  وزج 
نتـشاداو اهنآ و  نابحاص  هب  ناوارف  تیانع  مارتحا و  یمالـسا و  بهاذـم  زا  یـضعب  سیـسأت  يارب  ار  يدایز  شالت  شـشوک و  ساـبعینب 

. دوب مالـسلامهیلع  تیب  لها  بهذـم  هسردـم و  زا  ناناملـسم  ندرک  فرـصنم  رطاخ  هب  اهنیا  مامت  و  دومنیم ، ناشیا  تارظن  لوبق  هب  مدرم 
يارب مدرم  قاـیتشا  ندـناشن  ورف  رد  ار  وا  شور  هار و  وا  زا  سپ  زین  ساـبعینب ، ناـهاشداپ  درک و  زاـب  ار  يرکف  راـشف  نیا  باـب  روـصنم ،

دنتفرگ . یپ  مالسلامهیلع  تیب  لها  تلاسر  بتکم  زا  ینید  لئاسم  تفایرد 

یشزومآ ياهشور 

هراشا

عاونا یبدا و  فلتخم  ياههتشر  یمالک ، ياهبتکم  یلقع ، یلقن ، یملع ؛ نونف  مامت  رب  لمتشم  مالسلاهیلع  ماما  يهدنزرا  ياهثحب  اهـسرد و 
رد هک  یمولع  رگید  و  یـسانشهایگ ، یمیـش ، بط ، دـیجم ، نآرق  موـلع  ثیدـح ، هقف ، ملع  دـننام  دوـب . یلاـع  حطـس  رد  یگنهرف  لـئاسم 
هقف باوبا  مامت  درک ، مادقا  نآ  لیلحت  شرتسگ و  رب  مالسلاهیلع  ماما  هک  یمولع  نیرتهتسجرب  زا  دنتـشاد . ییازـسب  رثا  یعامتجا  تفرـشیپ 

افتکا یملع  يهبنج  هب  اهنت  دوخ ، ياهثحب  رد  مالسلاهیلع  ماما  دوب . تاعاقیا  دوقع و  تالماعم ، تادابع ، هحفص 111 ] هلمج [ : زا  یمالسا 
هب لیذ  رد  تخادرپ . زین  اهنیا  ریاظن  راتفر و  بادآ و  یقالخا ، مراـکم  یعاـمتجا ، بادآ  شرتسگ  هب  دوخ ، سرد  تاـسلج  رد  هکلب  درکن ،

مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  راصتخا  روط 

قالخا مراکم 

ياهتسیاش يوگلا  ات  درکیم ، راداو  هدیدنسپ ، راتفر  قالخا و  مراکم  هب  یگتـسارآ  رب  ار  دوخ  ناوریپ  باحـصا و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
یـسوم ماـما  شدـنزرف  هب  هک  تسا  یتیـصو  هلمج ، زا  تسا . هدیـسر  ترـضح  نآ  زا  ییاهتیـصو  هنیمز ، نـیا  رد  دنـشاب و  عاـمتجا  يارب 

هچنآ هب  تسد  هک  ره  ددرگ و  زاینیب  دشاب ، یـضار  تسوا ، يهرهب  هچنادب  سک  ره  مرـسپ ! : » تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  هدومرف  مالـسلاهیلع 
ار ادخ  دوشن ، یـضار  تسا  هدرک  وا  بیـصن  ادخ  هچنآ  هب  سک  ره  دوریم و  ایند  زا  یتسدـگنت  اب  دـنک ، زارد  تسا  نارگید  هب  قلعتم  هک 
هک ره  مرـسپ ! دـیامن . گرزب  شرظن  رد  نارگید  شزغل  درمـش ، کـچوک  ار  دوخ  شزغل  هک  ره  تسا و  هدرک  مهتم  شریدـقت  اـضق و  رد 

ردارب يارب  سک  ره  دوش . هتـشک  ریـشمش  نامه  اب  دشکرب ، متـس  ریـشمش  هک  ره  دوش . هدیرد  شـسومان  يهدرپ  دردب ، ار  نارگید  يهدرپ 
گرزب دـنک ، ترـشاعم  نادنمـشناد  اب  سک  ره  دوش . کچوک  دزیمآرد ، نانادان  اب  هک  ره  دـتفیب . هاـچ  ناـمه  رد  دـنکب ، یهاـچ  شنمؤم 

. درمـش دـنهاوخ  کچوک  ار  وت  هک  يرامـش  کچوک  ار  ناگرزب  ادابم ! مرـسپ ! دوش . مهتم  دراذـگ  مدـق  ماندـب  ياـهاج  هب  هک  ره  ددرگ .
هب ای  وت و  دوس  هب  هچ  وگب ، ار  قح  مرسپ ! دش . دهاوخ  وت  شزغل  ثعاب  هک  يوش  دراو  تسین  وت  هب  طوبرم  هک  يراک  رد  هک  نیا  زا  راهنز !

عطق وت  زا  هک  سک  نآ  اب  شاب ! رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  مالـس ، يهدـنیوگ  شاف  نآرق ، يهدـننک  توـالت  مرـسپ ! دـشاب . وت  ناـیز 
وت زا  هک  ره  و  نک ، هحفص 112 ] نخس [  هب  زاغآ  وت  دنزیمن ، فرح  هدرک و  رهق  وت  زا  هک  سک  نآ  اب  نک ، محر  هلـص  وا  اب  هدرک  محر 
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هک نیا  زا  راـهنز ! ددرگیم و  دارفا  لد  رد  ینمـشد  هنیک و  ثعاـب  هـک  ینیچنخـس ، زا  راـهنز ! روآرب ! ار  شتـساوخرد  درک ، تساوـخرد 
! مرـسپ تسا . ینمـشد  ياهریت  فدـه  عضوم  دوشیم ، نارگید  ياهبیع  ضرعتم  هک  یـصخش  عضوم  هک  یـشاب ، نارگید  ياهبیع  ضرعتم 

اهلـصا دـنراد و  یلـصا  زین  اهندـعم  دراد و  نداعم  یگدنـشخب  هک  اریز  ورب ، شـشخب  نداعم  غارـس  يدوب ، یگدنـشخب  ناـهاوخ  هاـگره 
نکمم لصا  نودب  ياهخاش  چیه  هخاش و  يهلیـسو  رگم  دسریمن  لامک  هب  ياهویم  چـیه  دراد و  ياهویم  ياهخاش  ره  دـنراد ، ییاههخاش 

ناراکدب اب  ورب ، ناکین  رادید  هب  ینک  رادید  یتساوخ  هاگره  مرـسپ ! دنامیمن . رادیاپ  هزیکاپ ، یندـعم  يهلیـسو  زج  یلـصا  چـیه  تسین و 
دـنرادن و زبس  گرب  زگره  هک  دنتـسه  یتخرد  دوشن و  يراج  اهنآ  زا  یبآ  زگره  هک  دنتـسه  ياهرخـص  نوچ  نانآ  هک  اریز  نکن ، رادـید 

بادآ لیاضف و  ناکرا  قالخا و  مراکم  کین ، لامعا  رب  لمتـشم  تیـصو  نیا  [ . 134 .« ] دیورن اهنآ  رد  راخ  يهتوب  زج  هک  دنتـسه  ینیمز 
نانآ ات  هتخاسیم ، دـنمهرهب  دـنمدوس ، ياهسرد  هدـنزرا و  ياهـشرافس  نینچ  اـب  ار  شناراـی  نادـنزرف و  هراومه  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا .
راتفر قالخا و  مراکم  هب  نآ  رد  ار  نانآ  هتشون و  شباحصا  زا  یضعب  هب  ياهمان  ماما  دننک . توعد  یتسار  یتسرد و  هب  ار  نارگید  دنناوتب 

درامش و کچوک  ار  اهنآ  سک  ره  اریز  ناملسم ! ناتسدگنت  اب  یتسود  هب  داب  امـش  رب  : » هدمآ همان  نآ  رد  هک  تسا ، هدومرف  رما  هدیدنـسپ 
ادـخ زا  ددرگ . ادـخ  مشخ  راچد  درامـش ، کچوک  ار  یناملـسم  سک  ره  هک  دـینادب  و  تسا . هدـیزغل  ادـخ  نید  زا  دـنک ، ربکت  ناـشیارب 
هداد روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  اریز  دـیرادب ، تسود  ار  اهنآ  ات  دـنراد  قح  امـش  هب  نانآ  اریز  دوخ ، ناملـسم  ناردارب  يهرابرد  دیـسرتب 

ینامرفان ار  شربمایپ  ادـخ و  تسا ، هداد  نامرف  وا  یتسود  هب  دـنوادخ  ار  هک  نآ  درادـن  تسود  هک  ره  درادـب و  تسود  ار  ناـنآ  اـت  تسا 
زا راک  نیا  هک  دینک  متـس  رگیدکی  رب  ادابم  تسا . هدرم  ناهارمگ  زا  دریمب  لاح  نآ  رب  دنک و  ینامرفان  ربمایپ ، ادخ و  زا  سک  ره  هدرک و 
نآ زا  ادـخ  يرای  دـنادرگ . زاب  وا  دوخ  هب  ار  شمتـس  دـنوادخ  دراد ، اور  متـس  نارگید  هب  هحفـص 113 ] هک [  ره  تسین ، ناکین  تلـصخ 

رگیدکی رب  ادابم  ددرگ . وا  بیـصن  ادخ  فرط  زا  يزوریپ  تسا و  زوریپ  دنک ، يرای  ادخ  ار  سک  ره  هدـش و  عقاو  مولظم  هک  تسا  یـسک 
و دنک ، نیرفن  امـش  زا  ادخ  هاگرد  هب  هک  دینک  کمک  ياهدیدمتـس  ناملـسم  ررـض  رب  ادابم  تسا . رفک  يهشیر  دسح ، هک  دیزروب  دـسح 

ياوه ادابم  دسریم . تباجا  هب  هدیدمتس  ناملسم  نیرفن  تسا : هدومرف  ادخ  لوسر  همئا )  ) ام ردپ  اریز  دوش ، لوبق  امـش  يهرابرد  شنیرفن 
لیاح یتشهب  ياهتمعن  وا و  نیب  دـنوادخ  دـنکب ، ار  ادـخ  تمرح  کته  اـیند  رد  سک  ره  اریز  دـنک ، مارح  هب  راداو  ار  امـش  امـش ، سفن 
ناسنا هک  تسا  هدرک  توعد  ییالاو  ياهشزرا  نتخومآ  ریخ و  لمع  هب  ار  دوخ  باحصا  تیـصو ، نیا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  [ . 135 .« ] دوش

باحصا هلیـسو  نادب  هک  تسا  هدیـسر  ناوارف  اهتیـصو  لیبق  نیا  راوگرزب ، نآ  زا  دهدیم . قوس  لامک  بناج  هب  هتخاس و  رود  يدب  زا  ار 
دنوش . هتسارآ  وکین  راتفر  قالخا و  مراکم  هب  ات  دنکیم  راداو  ار  دوخ 

تلادع

يور شمارآ  تینما و  ساـسا  هدوب و  هیاـپ  نآ  رب  یگدـنز  و  تسا ، هعماـج  دـبلاک  رد  ضبن  گر  يهلزنم  هب  تلادـع  هک  تسین  يدـیدرت 
هدومرف یفرعم  ار  نآ  تارابع  نیرترصتخم  یناعم و  نیرتهتسجرب  اب  هتفگ و  نخس  هراب  نآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . راوتـسا  نآ  رب  نیمز 
كدنا هک  دنچره  تلادع  تسا  دنمشزرا  ردقچ  : » دیامرفیم و  دبای .». تسد  نآ  هب  یماکهنشت  هک  تسا  یبآ  زا  رتنیریـش  تلادع  : » تسا
تلادـع ارچ  هک  دـیریگیم  هدرخ  یهورگ  رب  دوـخ  امـش  هک  اریز  دـینک ، راـتفر  تلادـع  هـب  دیـسرتب ، ادـخ  زا  : » دـیامرفیم زاـب  و  دـشاب .».

نآ ققحت  هار  رد  ینالوط  ياهزرابم  هحفـص 114 ] تیامح و [  هک  تسا  ياهدازآ  نامدرم  مامت  يارب  فده  نیرتالاب  تلادع  دنزرویمن »!
درکیم . شالت  یمالسا  يهعماج  رد  نآ  شرتسگ  يراوتسا و  يارب  ماما  يهسردم  هک  تسا  یلصا  ياهفده  هلمج  زا  دناهتشاد و 

قح هار  رد  راثیا 

، شباحصا يارب  دوخ  و  دوب . نیمز  رد  ادخ  يهیاس  وا  هچ  تفرگیم ، مارآ  تقیقح  یتشک  وا  يهلیـسو  هب  هک  دوب  يرگنل  مالـسلاهیلع  ماما 
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تسا نآ  نامیا ، تقیقح  راثآ  زا  یکی  هک  یتسارب  : » دیامرفیم تسا ، هداد  رارق  نامیا  تقیقح  زغم و  ار  نآ  هدرک و  فیصوت  نینچ  ار  قح 
رب نآ  نتـشاد  مدقم  قح و  زا  يوریپ  انامه  يرادب .». مدقم  دشاب -  وت  دوس  هب  هچرگا  لطاب -  رب  دـشاب -  وت  نایز  هب  دـنچره  ار -  قح  هک 

تسا . هدرمش  یمارگ  ار  نآ  قداص  ماما  يهسردم  هدیزرو و  دیکأت  نادب  مالسا  هک  تسا  یقیاقح  نیرتمهم  زا  یصخش  حلاصم 

حالصا

زا یکی  هک  ار -  غورد  مالـسا ، گرزب  راذـگناینب  هک  اجنادـب  اـت  تـسا ، مدرم  نـیب  حالـصا  ادـخ ، دزن  رد  لاـمعا  نیرتـبوبحم  نیرتـالاب و 
ماما تسا . هدرمـش  زیاـج  مدرم  نیب  رد  تبحم  یتسود و  شرتسگ  تموصخ و  عفر  حالـصا و  هار  رد  تسا -  تکـاله  لـماوع  نیرتگرزب 

هک ار  ياهقدـص  : » دـیامرفیم تسا ، هتـشاداو  کین  راـک  نیا  رب  ار  اـهنآ  هدرمـش و  بحتـسم  شناراـی  رب  ار  مدرم  نیب  حالـصا  مالـسلاهیلع 
یتقو تسا  رگیدکی  هب  اهنآ  نتخاس  کیدزن  هدش و  هریت  اهنآ  نیب  هک  تسا  یمدرم  نایم  یتشآ  حلـص و  داجیا  درادیم ، تسود  دـنوادخ 

هار نیا  رد  ار  ناشرمع  مامت  هدوب و  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  ییاـهن  فدـه  شاهدرتسگ ، ياـنعم  هب  حالـصا  دنـشاب ». هدـش  رود  مه  زا  هک 
دناهدرک . لمحت  نآ  رطاخ  هب  ار  ملظ  جنر و  عون  همه  هدرک و  يرپس 

ملظ

، ملظ هک  اریز  تسا  دنـسپان  تـشز و  هحفـص 115 ] متـس [  ملظ و  هک  تسا  مکاح  نیا  رب  اهنامز ، اهلـسن و  ماـمت  رد  یناـسنا  درخ  لـقع و 
: تسا هدوـمرف  هتـسناد و  مارح  شگنر  لکـش و  ماـمت  رد  ار  نآ  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا . مئارج  ماـمت  یلـصا  يهداـم  داـسف و  ره  يهـشیر 
اب يراکمه  [ . 136 .« ] دناملظ کیرـش  رفن  هس  نیا  تسوا ، لمع  هب  یـضار  هک  نآ  دـهد و  يرای  ار  وا  هار  نیا  رد  هک  یـسک  راکمتـس و  »
زا یکی  تسا . هدرک  مارح  ددرگ ، ناشتردق  تیوقت  اهنآ و  ذوفن  شرتسگ  ثعاب  هک  یتبثم  تروص  ره  هب  ار  ناشیا  اب  تکرـش  نارگمتس و 
رد مالسلاهیلع ، ماما  میهد ؟ هراجا  ار  يرابیوج  بآ  ای  و  مینک ، ینامتخاس  راک  اهنآ  يارب  تسا  زیاج  ایآ  دیسرپ : مالسلاهیلع  ماما  باحـصا 
هک اریز  مناسرب  اهنآ  ملق  هب  یبکرم  هن  مدنبب و  ار  یکـشم  رـس  ای  منزب و  هرگ  ار  یخن  اهنآ  يارب  مرادـن  تسود  نم  : » تفگ درم  نآ  خـساپ 
هب هتفگ و  نخس  شباحصا  اب  ادخ  هاگشیپ  رد  متـس ، تازاجم  تمظع  يهرابرد  و  دنـشتآ ». زا  ياهمیخ  رد  تمایق ، زور  ناراکمتـس ، نارای 
 - یثیدح رد  متس -  عون  نیرتتشز  يهرابرد  و  دوریم ». الاب  نامسآ  هب  هدیدمتس  ياعد  هک  اریز  دیزیهرپب ، يراکمتـس  زا  : » دومرف ناشیا 

رگید و  دـباین ». نآ  ربارب  رد  يروای  رای و  ادـخ  زج  هدیدمتـس ، صخـش  هک  تسین  دروم  نآ  زا  رتتخـس  یملظ  دروم  چـیه  : » دومرف نینچ 
رتشیب رد  باحـصا  يارب  هک  يروط  ناـمه  تسا . هدیـسر  نآ  عاونا  يهمه  میرحت  متـس و  زا  زیهرپ  يهراـبرد  راوگرزب  نآ  زا  هک  يراـبخا 

هک تسا  يدایز  تیمها  رب  لیلد  دوخ  نیا  تسا و  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  دراد  یپ  رد  متـس  ملظ و  هک  ییاهنایز  هب  عجار  سرد  تاـسلج 
هحفص 116 ] تسا [ . هدادیم  مدرم  نیب  رد  شمارآ  تینما و  داجیا  هب  راوگرزب  نآ 

نواعت

یتسود و شرتسگ  ثعاب  ییراکمه  نینچ  هک  اریز  تشادیم ، او  دوخ  نیب  رد  يراوتـسا  يراکمه  رب  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلاهیلع ، ماـما 
هکم لها  زا  يدرم  هک  مدوب  مالسلاهیلع -  قداص  ماما  هللادبعوبا -  تمدخ  رد  « ؛ تسا هدرک  لقن  لامج  ناوفـص  دشیم . اهنآ  نایم  تبحم 
دنلب : » دومرف درک و  نم  هب  ور  مالسلاهیلع  ماما  درک ، هوکش  ترضح  نآ  تمدخ  شبکرم  يهیارک  دوبمک  زا  دش و  دراو  نومیم -  مان  هب  - 

 - ماـما سپ  متـشگزاب  سلجم  هب  درک . ناربـج  وا  يارب  ار  هیارک  دوبمک  دـنوادخ  متـساخرب و  وا  هارمه  هب  نک »! کـمک  تردارب  هب  وش و 
نادب . » تخاس هدروآرب  ار  وا  زاین  دوادخ  داب ! تیادـف  مردام  ردـپ و  يدرک »؟ هچ  تردارب  زاین  دروم  رد  : » دومرف مالـسلاهیلع -  هللادـبعوبا 
جارد نب  لـیمج  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا ». ادـخ  يهناـخ  فاوط  هتفه  کـی  زا  رتهب  نم  دزن  ینک  کـمک  تناملـسم  ردارب  هب  وت  رگا  هک 
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غامد ندـیلام  كاخ  هب  ثعاب  نیا  هک  تسا  اهنآ  ياهیدـنمزاین  ندروآرب  رد  شالت  ناردارب و  هب  یکین  هتـسیاش ، ياهراک  هلمج  زا  : » دومرف
! موش تیادـف  وگب ! تاهتـسجرب  ناراـی  هب  ار  ثیدـح  نیا  جارد ! نب  لـیمج  يا  تسا . تشهب  هب  دورو  خزود و  شتآ  زا  تاـجن  ناـطیش و 

هحفص 117 ] [ . ] 137 .« ] دننکیم یکین  ینید ، ناردارب  هب  یناسآ  یتخس و  ماگنه  رد  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنامادک ؟ هتسجرب  نارای 

یسانشادخ

جیاـتن زا  يرایـسب  هتـشاداو و  نآ  رب  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا . یمالـسا  تاـبجاو  نیرتـمهم  زا  ادـخ  تخانـش  هک  یتـسارب 
مشچ زگره  دنتسنادیم ، دراد ، دوجو  یسانشادخ  رد  هک  ار  یتلیضف  مدرم ، رگا  : » تسا هدومرف  هتخاس و  نشور  اهنآ  يارب  ار  یـسانشادخ 
رظن رد  ناشیا  يایند  و  تسا ! هدرک  رادروخرب  ار  شنانمـشد  نآ ، ياهتمعن  اـیند و  نیا  رویز  بیز و  زا  دـنوادخ  هک  هچنآ  رب  دـنتخودیمن 

بایماک نآ  زا  دندشیم و  رادروخرب  ادـخ  تخانـش  زا  هراومه  و  دـننکیم ! بوکدـگل  ناشیاهاپ  ریز  هک  دوب  یکاخ  نآ  زا  رتتسپ  نانیا 
زا سنا  تقیقح ، رد  یسانشادخ  دربیم . رسب  ادخ  ناتسود  اب  یتشهب  ياهغاب  رد  هراومه  هک  تسا  یسک  نآ  زا  یبایماک  نوچ  دنتشگیم ،

شباحـصا يارب  هاگنآ  تسا ». يرامیب  ره  يافـش  و  یناوتان ، ره  ناوت  و  یکیرات ، ره  ییانـشور  ییاهنت و  ره  مدـمه  سرت و  تشحو و  ره 
یهورگ امـش  زا  شیپ  : » دومرف درک و  نایب  دنراد  شیپ  رد  ادخ  نانمـشد  هک  ار  ینیگمهـس  باذع  دناهدید و  ادخ  يایلوا  هک  ار  ییاهجنر 

لاح نیع  رد  دشیم  گنت  نانآ  رب  شایگرزب  يهمه  اب  نیمز  دندرکیم و  هرا  ار  اهنآ  ای  دندشیم و  هدـنازوس  ای  هتـشک و  رگا  هک  دـندوب 
هب اهنآ  هک  دوب  نآ  شرثا  اهنت  هکلب  تشادـن ، اهنآ  خـسار  نامیا  رد  يرثا  چـیه  و  درکیمن ، ضوع  ار  اهنآ  يهدـیقع  زا  يزیچ  اهجنر ، نیا 

اهنآ يهبترم  هب  ات  دینک  يرادیاپ  راگزور  ياهیراتفرگ  رب  دیهاوخب و  ار  اهنآ  ماقم  مه  امش  سپ  دندرگ . رتنمؤم  هدوتس  گرزب و  دنوادخ 
ار ناشراوتسا  نامیا  يراکادف و  بتارم  نانآ و  ندیسر  تیعقاو  هب  ناراگزیهرپ و  تقیقح  نشور ، لماک و  فیـصوت  نیا  [ . 138 .« ] دیسرب

هحفص 118 ] دناسریم [ . دنوادخ ، هب 

نانمؤم تافص 

هراشا

هلیـسو نادـب  ات  درکیم  دزـشوگ  ار  ناراگزیهرپ  نانمؤم و  فاصوا  دوخ ، يهسردـم  نایوجـشناد  باحـصا و  هب  هراومه  مالـسلاهیلع  ماـما 
راک و طایتحا  یئوخمرن ، نیع  رد  دنمورین و  يرادـنید ، رد  نمؤم  : » دومرف دـننادب . دوخ  يارب  ياهتـسیاش  يوگلا  ار  اهنآ  دـنوش و  تیادـه 

کین نید ، رد  يراوتـسا  نیع  رد  و  تسا . طاشن  اب  قح  هار  رد  صیرح و  ماکحا ، ندـیمهف  رد  تسا . نانیمطا  نیقی و  اب  مأوت  نامیا  ياراد 
تقو رد  هدنـشخب و  بسانم ، ياج  رد  دشابیم . كریز  گنرز و  تسا  ارادـم  لها  وخمرن و  هک  نیا  اب  رابدرب و  شناد ، نتـشاد  اب  راتفر و 

تعاطا دوجو  اب  تشذـگ و  لها  ماقتنا ، رب  تردـق  لاح  رد  هتـسارآ و  يرهاـظ  یتسدـگنت  عقوم  رد  و  تسا . دـصتقم  ورهناـیم و  يرگناوت 
زیهرپ تامرحم  زا  تبغر ، دوجو  اب  دنکیم . يراددوخ  اوران  ياهراک  زا  توهـش ، لیم و  دوجو  اب  تسا . هاوخریخ  نانمؤم  هب  تبـسن  ادخ ،

، رادیاپ هدنهد ، ناکت  ياهدماشیپ  رد  تسا . ابیکش  یتخس ، لاح  رد  زامن و  لها  يراتفرگ ، دوجو  اب  و  تسا . اشوک  ریخ  ياهراک  رد  دراد .
تسا و تسس  هن  دنکیم . محر  عطق  هن  تسا و  يزارفندرگ  تبیغ و  لها  هن  تسا . رازگـساپس  تمعن ، لاح  رد  و  رابدرب . اهیراوگان ، رد  و 

دـسح مدرم  هب  ددرگن . طلـسم  وا  رب  شجرف  دوشن و  وا  ییاوسر  ثعاب  شمکـش  دنکن . رظن  اج  ره  هب  رایتخایب  لدتخـس . هن  وخدـنت و  هن 
. تسا راوخمغ  ار  نادنمتسم  رای و  ار  هدیدمتس  تسین ، راک  فارسا  دنکن . شنزرس  ار  نارگید  وا  دننک ، شنزرـس  ار  وا  نارگید  رگا  دربن ،

دنراد هجوت  يزیچ  هب  مدرم  دنکن . یباتیب  نآ  يراوخ  زا  تبغر و  ییایند  تزع  هب  دنشیاسآ  رد  وا ، زا  مدرم  هدنکفا و  تمحز  رد  ار  دوخ 
تروـشم وا  زا  هک  ره  تسین . يدوـبمک  شنید  رد  یتسـس و  یب  يأر  رد  یتساـک ، نودـب  يرواد  رد  دراد . یگتـسبلد  يزیچ  هـب  مـه  وا  و 

مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 272زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


فـصو رد  زین  و  [ . 139 .« ] دزیهرپب یناداـن  ییوگهزره و  زا  و  دـنک . يراـی  هحفـص 119 ] دـهاوخ [ ، کمک  هک  ره  ییامنهار و  دـهاوخ ،
زا  - 2 دنشاب . هتـشاد  یکین  راظتنا  وا  زا  مدرم   - 1 دشاب : تلـصخ  هد  ياراد  هک  نیا  رگم  دوشیمن  یعقاو  نمؤم  نمؤم ، : » دـیوگیم نمؤم 

دایز يدب  و  دایز ، ار  دوخ  مک  يدب   - 4 دنیبب . دایز  ار  نارگید  كدنا  یکین  و  مک ، ار  دوخ  دایز  يراکوکین   - 3 دنشاب . ناما  رد  وا  يدب 
هتـسخ شناد  بلط  زا  رمع  مامت   - 6 دوشن . تحاران  دـننکیم ، تجاـح  تساوخرد  وا  زا  نارگید  هک  نیا  زا   - 5 دنیبب . كدنا  ار  نارگید 

زا رتبوـبحم  شیارب  یتسدـگنت   - 8 دـشاب . ادـخ ] تیـصعم  رد   ] تزع زا  رتـهب  وا  دزن  رد  ادـخ ] تعاـط  رد   ] يراوـخ تـلذ و   - 7 دوشن .
زا وا  دیوگب : هک  نیا  زج  دنیبن ، ار  سک  چـیه  هک  یتلـصخ ! هچ  مهد ، تلـصخ  و  تسا . هدرک  هدنـسب  یتوق  هب  ایند  زا   - 9 دشاب . يرگناوت 

هاگره و  دـیآرد . وا  يهرمز  رد  دـناوتب  ات  دـنک ، ینتورف  وا  ربارب  رد  دـنیبب ، دوخ  زا  رتهب  ار  یـسک  هاـگره  و  تسا . رتراـگزیهرپ  رتهب و  نم 
، دنک نینچ  هاگره  سپ  تسا . بوخ  شنطاب  تسا و  دب  صخـش  نیا  رهاظ  دیاش  دیوگب : تسا ، رتتسپ  رتدب و  يو  زا  هک  دنیبب  ار  یـسک 

[ . 140 .« ] ددرگ دوخ  نامز  مدرم  رورس  دوش و  هبترم  دنلب 

يراگزیهرپ

امش رب  : » تسا نیا  ناشیا  هب  ترضح  نآ  نانخس  هلمج  زا  درکیم . شرافس  یهلا  تامرحم  زا  زیهرپ  هب  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلاهیلع  ماما 
رب : » دومرف راوگرزب  نآ  و  [ . 141 .« ] يراگزیهرپ اب  رگم  دسریمن ، هدش  نیعم  ادخ  دزن  هک  یتاجرد  نآ  هب  یسک  اریز  يراگزیهرپ ! هب  داب 
اب يراتفرشوخ  ییوخشوخ و  تناما ، تخادرپ  ییوگتـسار ، هحفص 120 ] نید [ ، هار  رد  شـشوک  يراگزیهرپ ، اوقت و  نتـشاد  هب  داب ! امش 

نیمه هب  اج  نیا  رد  [ . 142 .« ] دیدرگ ام  گنن  ثعاب  هک  نآ  هن  دیـشاب  ام  تنیز  دینک . بذـج  دوخ  هب  ار  نارگید  ناتنابز ، ریغ  هب  هیاسمه .
یقالخا و نیناوق  هتفرگ و  هرهب  اهنآ  زا  رـشب  يهعماج  هک  دیما  نآ  هب  مینکیم  افتکا  راوگرزب  نآ  يالاو  تامیلعت  زا  كدنا ، رایـسب  رادـقم 

دیامن . يزیریپ  ساسا  نآ  رب  ار  دوخ  شور  هار و 

یسوم ماما  نارود 

زا دوـخ  و  دـنارذگ ، شراوـگرزب  ردـپ  گرزب  هاگــشناد  رد  ار  دوـخ  یگدـنز  نارود  زا  یــشخب  مالــسلاامهیلع  رفعج  نـب  یــسوم  ماـما 
یمارگ هداد و  تکرـش  دوخ  یملع  لئاسم  سیردت  رد  ار  وا  شایمارگ  ردـپ  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  دـنمجرا  نادنمـشناد  نیرتهتـسجرب 

نیا روـما  نیرب ، تشهب  هب  شردـپ  لاـقتنا  زا  سپ  يو  تشادیم . نارگید  رب  مدـقم  ار  وا  یملع  یگنهرف و  ياههنحـص  رد  تسا و  هتـشاد 
زا هدز و  هقلح  وا  فارطا  رد  نایوار  نادنمشناد و  تخادرپ . تلیضف  حور  رشن  مولع و  شرتسگ  هب  تفرگ و  هدهع  هب  ار  گرزب  يهسردم 
هک تسا  هدرک  تیاور  [ 143  ] سوواط نب  دیس  دنتشونیم . ار  وا  تارظن  اهثحب و  ثیداحا و  دنتشادیمنرب و  تسد  هدشن و  ادج  وا  رانک 

كزان و فیرظ و  سونبآ  زا  ییاهحول  دوخ  هارمه  دنتفاییم و  روضح  وا  سلجم  رد  مالـسلاهیلع  هحفص 121 ] ماما [  صاوخ  باحصا و 
هحفص رد  نآ  تبث  نتشون و  هب  دادیم ، ییاوتف  يدروم  رد  ای  تفگیم و  ار  ینخس  مالسلاهیلع  ماما  هاگره  هک  دنتشاد  ییاهملق ]  ] ییاهلیم
ثیدح راوگرزب  نآ  زا  ناشيرکف ، تاهج  يرود  يهمه  اب  دـنراد و  هک  يرظنفالتخا  اب  نادنمـشناد  نیا  [ . 144 . ] دندرکیم مادقا  حول 

ارف ار  یبرع  یمالـسا و  تاعامتجا  يهمه  یملع ، تضهن  شراوگرزب ، ردـپ  ترـضح و  نآ  شالت  شـشوک و  تکرب  هب  دـناهدرک و  لـقن 
هحفص 125 ] دننکیم [ . لقن  رگیدکی  يارب  لسن  ردنا  لسن  نادنمشناد  ار  ناشیا  یملع  ثاریم  تفرگ و 

ماما يالاو  تازایتما 

هراشا
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هب يو  بیترت  نیا  هب  تسا . هدیسر  نآ  جوا  تیناسنا و  يهجرد  نیرتالاب  هب  شتیـصخش  ياهیگژیو  تاماقم و  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما 
يور رد  لامک  ریخ و  ياههنومن  زا  ياهتسجرب  يهنومن  یناسنا و  درخ  لقع و  ناگنازرف  زا  ياهنازرف  شیاهیئاناوت ، اهیگتـسیاش و  مکح 

ام هب  راوگرزب  نآ  زا  هک  تسا  يراثآ  لیاضف و  رطاخ  هب  مه  نآ  تسا و  مالـسا  ناهج  تزع  راـختفا و  دروم  ماـما  هک  یتسارب  تسا . نیمز 
تافـص رگید  اهدـماشیپ و  ربارب  رد  يرادـیاپ  مدرم ، هب  ناـسحا  یگدنـشخب و  ییوـخمرن ، ناوارف ، مـلح  مـلع و  نوـچمه : تـسا . هدیـسر 

اهیگژیو و زا  ياهراپ  هب  لیذ  رد  ام  درادیم . گرزب  ار  اهنآ  یناسنا  تمارک  تفارـش و  الاو و  يهنومن  هب  دـقتعم  ناـسنا  ره  هک  ياهتـسجرب 
مینکیم : هراشا  ترضح  نآ  تافص 

راوگرزب نآ  تماما 

زا یکی  وا  نیاربانب ، دـینادرگ . زاتمم  ص )  ) ادـخ لوسر  شدـج  فرط  زا  هقلطم  تباین  هب  ار  وا  و  تشاد ، ینازرا  وا  رب  ار  تماـما  دـنوادخ 
هب زج  ار  نآ  توبن ، نوچمه  دنوادخ  هک  تسا  یماقم  هعیش -  يهدیقع  هب  انب  تماما -  ماقم  تسا . تما  رب  ص )  ) ربمایپ نانیشناج  ایصوا و 

نیا و  دنکیمن . تمحرم  دشاب ، رودب  اهیگدوهیب  اهیراکمتـس و  اهیتساک و  زا  هزیکاپ و  كاپ و  هانگ  يدیلپ و  هنوگ  ره  زا  هک  وکین  يدارفا 
، تماما دروم  رد  میریزگان  ام  و  دوشیمن . هداد  ادخ  دزن  رد  مدرم  نیرتیمارگ  نیرتهب و  هب  زج  هک  تسا  یهلا  بصانم  نیرتالاب  زا  بصنم 

دراد . یگنتاگنت  یعوضوم  و  هحفص 126 ] یتاذ [  يهطبار  ام  بلطم  اب  نوچ  میشاب ، هتشاد  هاتوک  دنچره  یثحب 

تماما ینعم 

 - ماما سپ  تسا ». ایند  نید و  روما  رد  ناسنا  درف  کی  يارب  یمومع  تسایر  تماما ، : » دناهتفگ تماما  فیرعت  رد  مالک  ملع  نادنمـشناد 
مدرم يویند  ینید و  نوؤش  ماـمت  رب  لـماک  طلـست  ياراد  هک  تسا  یتعاـطا  دروم  سیئر  یمومع و  تسرپرـس  ناـمه  فـیرعت -  نیارباـنب 
ربمایپ هک  یـصن  قباطم  ماما -  نینچمه  تسا ، رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هک  يروط  ناـمه  هجیتن  رد  دـشابیم .

رتراوازس درک -  نییعت  ناناملسم  ماما  هفیلخ و  ناونع  هب  دوخ  زا  سپ  ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  یعقوم  مخ ، ریدغ  يهبطخ  رد  (ص )
دشابیم .

تماما هب  زاین 

تعیرش هک  اریز  دنراد . رظن  قافتا  نآ  ندوب  یمتح  ترورض و  رب  ناناملـسم  تسا و  یمالـسا  لوصا  زا  یلـصا  ناکرا و  زا  ینکر  تماما ،
فورعم و هب  رما  ادـخ ، روتـسد  قبط  رب  يرواد  نینچمه  اهتازاجم و  دودـح و  نآ ، رد  هک  تسا  ینیناوق  ماـکحا و  زا  ياهعومجم  یمالـسا 
ات درادـن -  ناکما  يدرف  چـیه  يارب  هک  دراد  دوجو  ماکحا  رگید  تناید و  میرح  زا  عافد  ادـخ و  هار  رد  داهج  روط  نیمه  رکنم و  زا  یهن 

نیرتمهم زا  مدرم ، رما  تیالو  : » دـیوگیم [ 145  ] هیمیت نبا  دروآرد . ارجا  هب  ار  اهنآ  دـشاب -  هدادـن  ار  نآ  يارجا  روتـسد  ماما  هک  یناـمز 
يراـی رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنوادخ ، نوچ  و  دـنامیمن ، اـپرب  هحفـص 127 ] تیالو [  نودـب  نید ، هکلب  تسا . ینید  تاـبجاو 

تردق و يهلیسو  هب  زج  اهنیا  تسا و  هدرمش  بجاو  ناگدنب  رب  ار  دودح  يارجا  تلادع ، داهج ، لیبق : زا  تابجاو  ریاس  نینچمه  مولظم و 
روما تسایـس  رادهدـهع  هک  تسا  یماما  زا  ریزگاـن  ناناملـسم ، ینید  یـسایس و  دوجو  يارب  هتبلا  [ . 146 ...« ] تسین ریذـپناکما  تموکح 

ساسا رب  هک  دنک  تکرح  یـشور  اب  مدرم  نیب  رد  دنک و  يربهر  ص )  ) ادخ ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  وترپ  رد  ار  اهنآ  راک  هدوب و  نانآ 
دوب و زاینیب  نآ  زا  دوشیمن  هک  تسا  یمالسا  یگدنز  تایرورض  زا  یترورض  تماما ، هک  یتسارب  دشاب . ضحم  تقیقح  صلاخ و  لدع 

ندناسر تماما ، ياههزیگنا  نیرتمهم  هلمج  زا  دباییم . ققحت  هلیـسو  نادب  دنکیم ، داجیا  نیمز  يور  رد  دنوادخ  هک  ياهدرتسگ  تلادع 
یهاوخدوخ دب و  تافـص  زا  هعماج  نتخاس  رود  اوقت و  نامیا و  حور  زا  عامتجا  يهیذغت  ادـخ و  رما  تعاطا  یـسانشادخ و  ماقم  هب  مدرم 
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تسا .

تماما ترورض  رب  ناناملسم  رظن  قافتا 

دندقتعم جراوخ  اما  تسا . يرورـض  بجاو و  هک  دنراد  رظنقافتا  جراوخ -  زج  هب  ناناملـسم -  مامت  ار  تما  يرادمامز  يانعم  هب  تماما 
مامت هک  یتروص  رد  [ 147  ] دـننک تیاعر  ناشدوخ  نیباـم  ار  قح  هک  تسا  مدرم  دوخ  يهفیظو  هکلب  تسین ، بجاو  مدرم  رب  تماـما  هک 
لقن ص )  ) ربمایپ زا  تسا . هدیسر  تماما  ترورض  رب  يدایز  رابخا  هک ، یلاح  رد  دنراد . عامجا  هدیقع ، نیا  نالطب  یتسس و  رب  ناناملـسم 

هحفـص تسا [ ». هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دـشاب ، هتـشادن  ندرگ  رب  ار  یماـما  تعیب  هک  دریمب  یلاـح  رد  سک  ره  : » دوـمرف هک  تسا  هدـش 
یموق شیارگ  مچرپ  ریز  سک  ره  و  تسا . هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دریمب ، دوش و  ادـج  عاـمتجا  زا  سک  ره  : » تسا هدوـمرف  زاـب  و  [ 128
عـضو هب  سپ  دوش ، هتـشک  دـهد و  يرای  ار  نآ  ای  و  دـنک ، توعد  تیموق  هب  ای  دوش و  كانمـشخ  تیبصع ، نیمه  رطاـخ  هب  هک  دـگنجب ،

هباحـص و عامجا  هب  مالـسا  عرـش  رد  نآ  بوجو  تسا و  بجاو  ماما  بصن  : » دیوگیم نودـلخنبا ، [ . 148 .« ] تسا هدش  هتـشک  تیلهاج 
روما رد  هتفاتش و  رکبوبا  تعیب  هب  یمارگ  نآ  تافو  ماگنه  هب  ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  هک  اریز  تسا  هدش  هتخانـش  تیمـسر  هب  نیعبات ،

دندرکن و اهر  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم  ینامز  چیه  رد  نآ و  زا  سپ  ياهنارود  مامت  رد  روط  نیمه  دندرک و  وا  رظن  میلـست  ار  دوخ  شیوخ ،
رب ماما و  ترورض  رب  مالـسا  خیرات  زاغآ  زا  ناناملـسم  [ . 149 ...« ] دراد ماما  بصن  بوجو  رب  تلالد  هک  تسا  یعاـمجا  ثعاـب  دوخ  نیا 

دنراد . رظنقافتا  عامجا و  تسین ، رسیم  نآ  نودب  یمالسا  یگدنز  هک  تسا  یتابجاو  زا  تماما  هک  نیا 

تسا بجاو  ماما  رب  هک  ییاهزیچ 

نانآ نوؤش  هدوب و  هوتسن  ناناملسم  حلاصم  ربارب  رد  ات  تسا  هدرک  بجاو  وا  رب  هتـسناد و  ماما  هجوتم  ار  تخـس  ياهتیلوؤسم  مامت  مالـسا 
نیا ناصصختم  دزاس . رود  یگدنامبقع  طاطحنا و  لماوع  يهمه  زا  ار  ناشیا  دنک و  راک  اهنآ  یگدنز  تفرشیپ  يارب  هدرک و  تیاعر  ار 

زا يرادـساپ  نید و  ظفح   - 1 دـناهدرک : نایب  ریز  حرـش  هب  تسا  بجاو  ماما  رب  اهنآ  ماجنا  هک  ار  یمهم  تاـبجاو  زا  یخرب  اـهثحب ، لـیبق 
ات نآ ، زا  عاـفد  مالـسا و  میرح  زا  تیاـمح   - 2 دنکابیب . تایقالخا  اهـشزرا و  هب  تبـسن  هک  ناتـسرپاوه  رطخ  زا  نآ  يرادهگن  مالـسا و 

رازبا و يهلیسو  هب  ینابزرم   - 3 دنزادرپب . رفس  ریس و  هب  دنناوتب  لام  ناج و  رب  ینمیا  هحفص 129 ] اب [  هدوب و  دوخ  یگدنز  مرگرس  مدرم 
 - 4 دزیرب . ار  یمذ  رفاک  ای  ناملسم و  نوخ  ای  دنک و  سومان  کته  و  دنزب ، نوخیبش  دناوتن  نمـشد  هک  يدح  هب  دایز ، يورین  تازیهجت و 

ینعی ادخ ، قح  يارجا  مایق و  روظنم  هب  دندرگ ، مالسا  همذ  رد  دراو  ای  دروایب و  مالسا  هک  اج  نآ  ات  دنک ، هزرابم  مالـسا  نمـشد  نارفاک  اب 
، ياهدیدمتس دنکن و  متس  يرگمتس ، هک  يروط  هب  اهینمـشد ، ندرب  نیب  زا  ماکحا و  يارجا   - 5 نایدا . يهمه  رب  ادخ  نید  يزوریپ  نامه 

ندرپس قیال و  راکتـسرد و  دارفا  شنیزگ   - 7 مدرم . لام  ناج و  ظـفح  تاـمرحم و  زا  زیهرپ  روظنم  هب  دودـح ، يارجا   - 6 دنامن . ناوتان 
 - 8 راکتـسرد . دارفا  يهلیـسو  هب  لاوما  ظـفح  یگتـسیاش و  ینادراـک و  اـب  اـهراک ، لرتـنک  روـظنم  هب  زوـسلد ، نئمطم و  دارفا  هب  اـهتیالو 
قح رب  زواـجت  ملظ و  نودـب  تسا ، هدرک  بجاو  داـهتجا  اـی  صن و  قیرط  زا  هک  هچنآ  رب  تاـیلام  تاقدـص و  یگنج ، میاـنغ  يروآعـمج 

. ررقم تقو  زا  رتدوز  هن  رترید و  هن  نتخادرپ ، عقوم  هب  و  یصقن ، ای  يورهدایز و  نودب  لاملاتیب  زا  ار  یسک  ره  قح  نتخادرپ   - 9 یسک .
تـسا نکمم  یهاگ  اریز  دـنک . دامتعا  شیوخ  ناراذـگراک  نارادناتـسا و  رب  هک  نیا  نودـب  مدرم ، يهدوت  روما  رب  نتـشاد  فارـشا   - 10
نیشناج نیمز  رد  ار  وت  ام  دوواد ! يا  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  ددرگ ! راکلغد  هاوخریخ ، زوسلد و  صخـش  راکتنایخ و  نیما  صخش 

رد و  [ . 150 .« ] دزاس هارمگ  ار  وت  ادـخ  هار  زا  ادابم  ات  نکم  يوریپ  سفن  ياوه  زا  نک و  يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  سپ  میداد ، رارق  دوخ 
يهمه : » دومرفیم هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مدینش  تفگ : هک  تسا  هدمآ  رمع  نب  هللادبع )  ) لوق زا  [ 151  ] ملسم حیحص  يراخب و  حیحص 

و تسا . دوخ  تیعر  لوؤسم  تسرپرـس و  رهوـش  هحفـص 130 ] يهناخ [  رد  نز  دـیتسه ، دوخ  تیعر  لوؤسم  ناتهمه  دیتسرپرـس و  اـمش 
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و مدینـش ، ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  : » دیوگیم وا  دشابیم ». دوخ  تیعر  لوؤسم  تسا و  نینچ  دوخ  ياقآ  لام  رد  رازگتمدـخ ،
لوؤسم دیتسرپرس و  امش  يهمه  و  تسا ، دوخ  تیعر  لوؤسم  تسا و  تسرپرس  شردپ  لام  هب  تبـسن  درم  و  دیوگب : هک  مدرکیم  نامگ 

هک مدینـش  ص )  ) ربمایپ زا  تفگ : هیواـعم  هب  هک  تسا  هدرک  لـقن  ینهج  هرم  نب  ورمع  ثیدـح  زا  [ 152  ] يذمرت دیـشابیم ». دوخ  تیعر 
هب ار  نامسآ  ياهرد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دشاب ، هتسب  ناتسدیهت  نادنمزاین و  يور  هب  ار ، شاهناخ  رد  هک  تسین  يربهر  چیه  : » دومرفیم
نم تفگیم : دوب -  هداد  رارق  بطاخم  ار  وا  هک  یلاح  رد  نومأم -  ریزو  دادزی  نب  دمحم  ددـنبب ». يو  یگدـنامرد  تجاح و  زاین و  يور 

هب روما  نیا  و  [ . 153  ] ماربا ضقن و  هرما  نم  نامه  هقیـضت  نم  انیع  دـقرت  فیک  ماون و  سانلا  لک  مانی و  نا ال  نمف  ۀـنا  ایند  سراح  ناـک 
يریگارف و رد  هکلب  دیـشکیم ، ازارد  هب  مینک  نایب  میتساوخیم  زور  تاحالطـصا  ناـبز و  هب  رگا  هک  دـش ، ناـیب  ریگارف  يروتـسد  ناونع 

سک ره  و  [ . 154  ] تسا هدـمآ  نایاورنامرف  فیلاکت  فیاظو و  يهرابرد  یناهج  نیناوق  اهنامرف و  ماـمت  رد  هک  دوب  نآ  زا  شیب  شلومش ،
فیاظو نیا  يهنماد  اریز  تسا ، اهنیا  زا  رتهدرتسگ  ماما ، فیاظو  هک  دنیبیم  دنک ، تقد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  راثآ  نانخـس و  رد 

يارب ییاـج  عاـمتجا  نآ  رد  دـنک و  یگدـنز  قـح  لدـع و  يهیاـس  رد  هـک  یعاـمتجا  نتخاـس  تلیـضف و  قـالخا و  تاروتـسد  ماـجنا  اـت 
مکحلا و ماظن   » دوخ باتک  رد  لصفم  هحفـص 131 ] تروص [  هب  ام  و  دراد . شرتسگ  دنامن ، داسف  ملظ و  دـشر  يذاخا و  یبلطتصرف و 

میاهتفگ . نخس  هراب  نآ  رد  مالسالا » یف  ةرادالا 

ماما ياهیگژیو 

هراشا

هشیدنا دربراک  تلاصا  لدتعم ، يهشیدنا  اوقت ، ملع ، زا : دنمشزرا  ياههنومن  الاو و  تافـص  کین و  ياهیگژیو  مامت  ماما ، رد  دیاب  ریزگان 
یطیارـش یمالـسا ، تسایـس  نف  ناصـصختم  دشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  دـنمزاین  نادـب  دوخ  نوؤش  مامت  رد  تما  هچنادـب  لماک  تیارد  و 

زا يراددوخ  ینعی : طیارـش ، مامت  اب  تلادـع   - 1 زا : دنترابع  طیارـش  نآ  دشاب . هتـشاد  دوجو  ماما  رد  ناوارف  روط  هب  دـیاب  هک  دـناهدربمان 
 - 3 دنک . داهتجا  ماکحا ، اهدادـیور و  رد  دـناوتب  هک  يدـح  رد  شناد ،  - 2 هریغص . ناهانگ  رب  نتـشادن  رارـصا  هریبک و  ناهانگ  باکترا 
 - شندب ياضعا   - 4 دریگ . ماجنا  تسرد  دـنکیم ، كرد  امیقتـسم  هک  ار  هچنآ  ات  دـشاب ، ملاس  شنابز  مشچ و  شوگ ، لیبق : زا  ساوح ،

حلاصم تیعر و  تسایس  هک ، يرظن  هشیدنا و   - 5 دشاب . ملاس  تسا -  راک  ماجنا  تعرس  لماک و  تکرح  زا  عنام  هک  یصقن  هنوگ  ره  زا 
تبسن  - 7 دنک . هزرابم  نمـشد  اب  هدرک و  تیامح  مالـسا  ورملق  زا  دناوتب  هک  يدـح  رد  تعاجـش ، يروالد و   - 6 دـنک . هرادا  ار  هعماج 

یناجرج یجیا ، ینیوج ، و  دناهدرک . لقن  [ 155  ] نودلخنبا يدروام و  ار  فاصوا  نیا  مامت  دـشاب . شیرق  نامدود  زا  ماما  ینعی : یلیماف ،
« مالـسالا یف  ةرادالا  مکحلا و  ماظن  : » دوخ باتک  رد  لیـصفت  روط  هب  ار  اـهنآ  ماـمت  اـم  هک  دـناهدرک  رکذ  ار  يرگید  فاـصوا  یباراـف ، و 

هحفص تسا [ : ریز  تافص  زا  ریزگان  و  دشاب ، درف  نیرتالاب  یصخش  تایصوصخ  تاکلم و  رد  دیاب  ماما  هک  تسا  دقتعم  هعیش  میاهدروآ .
[ 132

تمصع

: دناهتفگ تمصع  فیرعت  رد  ناملکتم  تسا . اهنآ  دیاقع  داینب  رد  هیلوا ، ناکرا  هلمج  زا  تماما و  رد  یساسا  نکر  هعیش ، رظن  زا  تمـصع 
زا هلیسو  نادب  هک  دهدیم ، تسا  رترب  همه  زا  وا  هاگشیپ  رد  هک  یـسک  هب  ناگدنب و  نیرتلماک  هب  هک  تسا  ادخ  بناج  زا  یفطل  تمـصع ،

ناشیا رب  اهبسچرب  اهتمهت و  زا  يرایسب  هدیقع ، نیا  لابند  هب  دنکیم ... يراددوخ  وهس -  هب  هچ  دمع و  هب  هچ  مئارج -  ناهانگ و  باکترا 
نامه مینیبیم  مینکیم ، هعجارم  هلدا  هب  ام  هک  یتقو  اما  دـناهدرک ، مهتم  تبحم  رد  يورهدایز  ولغ و  هب  ار  ناـنآ  یهورگ  تسا . هدـش  هدز 

مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 272زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا دیری  امنا  : » دیامرف لاعتم  يادخ  هک  تسا  سب  ار  ام  ریهطت ، يهیآ  هب  لالدتسا  هنیمز  نیا  رد  تسا و  دقتعم  هعیـش  هک  دننکیم ، دییأت  ار 
تیب لـها  يهـمئا  تمـصع  رب  تلـالد  حـضاو  روـط  هـب  هـیآ  نـیا  هـک  [ . 156 .« ] اریهطت مـکرهطی  تیبـلا و  لـهأ  سجرلا  مـکنع  بهذــیل 

 - يدیلپ ندرب  نیب  زا  يهدارا  ندرک  رـصحنم  هیآ ، رد  هک  تهج  نادب  دراد . يدیلپ  یهارمگ و  زا  ناشیا  یکاپ  ناهانگ و  زا  مالـسلامهیلع 
تراهط ظفل  رارکت  و  يربخ ، يهلمج  رد  مال »  » ندوزفا اـب  و  رـصح ، فورح  نیرتيوق  زا  هک  اـمنا »  » يهملک يهلیـسو  هب  ناـهانگ -  ینعی 
يهدارا اب  هک  نانچ  دنراد . صاصتخا  رـصح و  رب  تلالد  یبدا  تعانـص  رظن  زا  اهنیا  يهمه  رهطی ،] زا  سپ  يدـیکأت  قلطم  لوعفم  اریهطت  ]
هدومرف لاـعتم  يادـخ  دریذـپ ، فلخت  قح  يهدارا  زا  تسا  هدارا  دروم  هچنآ  هک  تسا  لاـحم  ناـشیا ، زا  يدـیلپ  ندرب  نیب  زا  هب  دـنوادخ 

، یتیـصعم هاـنگ و  ره  زا  ناـشیا  تمـصع  رب  لالدتـسا  بیترت  نیا  هب  و  [ . 157 .« ] نوـکیف نک  هل  لوـقی  نأ  ائیـش  دارأ  اذا  هرمأ  اـمنا  : » تسا
اریز دراد ، تلالد  تیب  لها  تمصع  رب  حضاو  روط  هب  نیلقث  ثیدح  هک  يروط  نامه  [ . 158  ] تسا مامت  و  هحفص 133 ] لماک [  یناهرب 

نوصم هابتـشا  اطخ و  زا  دـیجم  نآرق  هک  ناـنچمه  سپ  تسا ، هتخاـس  نیرق  ار ، ترتع  باـتک و  فیرـش  ثیدـح  نآ  رد  ص )  ) ربماـیپ هک 
رابتعا رب  عطاق  لیالد  دوجو  اب  و  دوبن . تسرد  اهنآ  نیب  یناسمه  هنراـقم و  هنرگا ، تسا و  اربم  شزغل  اـطخ و  زا  زین  ترتع  نینچمه  تسا ،

: دیوگیم نیدلانیز  نیما  دمحم  خیش  همالع  هک  نانچ  دنامیمن . تباب  نیا  زا  هعیش  رب  ضارتعا  يارب  ییاج  مالسلاهیلع ، ماما  رد  تمـصع 
هک یتقو  دـننک ، هچ  نایعیـش  رخآ  دزاسیم ؟ ریزگاـن  ياهدـیقع  نینچ  هب  ار  ناـنآ  دوخ  تاذ  هب  مالـسا  تعیبط  هک  یتقو  دـنک ، هچ  هعیـش  »
هب ار  اهنآ  لیالد  نیا  مامت  هک  یتقو  دـننک ، هچ  درادیم ؟ او  هدـیقع  نیا  رب  ار  اهنآ  یلقع  لیالد  ربتعم و  تنـس  تاـیاور و  نآرق و  صوصن 

دنکیم و نوریب  يرشب  يهرمز  زا  ار  ماما  دننادیم ، ناناملسم  ماما  تماما  طرش  ار  نآ  نایعیش  هک  ار  یتمـصع  ایآ  و  دناسریم ؟ هجیتن  نیا 
، تسا یهلا  ءزج  کی  دوخ ، تاذ  هب  تمـصع  ایآ  و  دروآیمرد ؟ دنیوگب -  دنهاوخیم  نازادرپغورد  هک  يروط  نآ  نایادخ -  رامـش  رد 

تمصع ات  دراد ، ییازجا  ادخ  يدنوادخ  ایآ  و  میشاب ؟ هدش  هفیلخ  يهرابرد  لولح  هب  لئاق  میتسناد ، طرش  ار  نآ  ام  رگا  هک  دوش  ثعاب  ات 
نیا ارچ  سپ  دننادیمن ؟ ربمایپ  تلاسر  طرـش  ناناملـسم  مامت  ار  نآ  ایآ  دریگب ؟ اپ  دـناوتب  ناتهب  نیا  دـیآ و  باسح  هب  ءازجا  نآ  زا  یکی 

تلاسر طرش  ناناملسم  مامت  رظن  زا  تمصع  تسا ؟ هدروآ  لمع  هب  يداقتنا  نینچ  اج  نآ  رد  یسک  ایآ  و  دیآیمن ؟ مزال  اج  نآ  رد  دمایپ 
ای تسا ، توبن  نارود  طرش  اهنت  تمصع ، ایآ  دنراد ؛ رظن  فالتخا  طرش  نیا  فیرعت  يهرابرد  یمالسا  ياههقرف  هک  دنچره  تسا ، ربمایپ 

ربمایپ تلاسر  طرـش  تمـصع  تسا  دقتعم  تیب  لها  يهعیـش  اهنت  : » دیوگیم نیما  دمحم  دشاب ؟ موصعم  دیاب  زین  هرود  نیا  زا  شیپ  یتح 
يراکـشومارف تلفغ و  اطخ و  زا  یتح  نوگانوگ ، صیاقن  مامت  ناهانگ و  عاونا  يهمه  زا  یگدـنز ، نارود  مامت  رد  ماـما  تماـما  و  (ص )

هک ياهجرد  نیرخآ  هب  اوق  زا  کـی  ره  ندیـسر  اوق و  عومجم  لداـعت  زا  هک  تسا  یمهم  یناـسفن  راـیعم  تمـصع ، هحفـص 134 ] تسا [ .
اج نآ  ات  دنکیم ، ادیپ  لماک  يهرطیـس  عیابط  زیارغ و  اوق و  نیا  مامت  رب  هیلقع  يهوق  هاگنآ  دیآیم ، مهارف  دسرب  ناسنا  کی  تسا  نکمم 
زا الاو  ناسنا  کی  هک  یتاذ  دنمجرا  ماقم  نیا  دنوشیمن . دراو  يراک  چیه  رد  لقع  نامرف  نودب  هدادن و  ماجنا  يراک  چـیه  ییاهنت  هب  هک 

ییاهیورجک نآ  درادیم ، زاب  اهیورجک  تافارحنا و  زا  نآ ، زا  سپ  هدارا و  رد  شزغل  زا  هلیـسو  نادب  دوریم و  رتالاب  تعیبط  يهدودـحم 
رد دـیآیمرد و  یناسفن  يهدـقع  کی  تروص  هب  دـنامیم و  یقاـب  نهذ  هاـگآدوخان  تهج  رد  سانـشناور -  نادنمـشناد  هتفگ  هب  هک - 

تلادـع زا  فارحنا  قح و  ناـمرف  زا  یچیپرـس  هب  ار  يو  هاـگآدوخان  هتـشگ و  مکاـح  شتاـکلم  اهفدـه و  رد  ناـسنا و  راـتفر  اـههزیگنا و 
دوریم الاب  شتینارون  تاکلم و  و  دزرویمن ، تلفغ  وا  دزاسیم و  رادـیب  ار  لماک  ناسنا  رعاشم  هک  یتاذ ، يالاو  يهبترم  نیا  دـناشکیم .

نآ تیب  لها  بهذم  هک  تسا  یتمـصع  نامه  تسا  سفن  تمالـس  نماض  تهج  ره  زا  هک  یتلاح  و  دـتفایمن . ورف  دوشیمن و  فرحنم  و 
يروط نامه  تسا ، حور  يالج  ینشور و  تیاهن  قباطم  طرش  نیا  نم  رظن  هب  و  دنادیم . یلعا  تسایر  طرـش  یمالـسا  تموکح  يارب  ار 

ندرمـش ربتعم  ینعی  هعیـش ، يهدـیقع  یتسرد  هب  شداعبا ، ماـمت  اـب  یملع  قطنم  هک  یتسارب  [ . 159 ...«. ] تسا تمکح  ياهتنم  قباـطم  هک 
اج نیا  رد  تسا . رود  هب  ناهرب  لیلد و  قطنم  زا  نآ ، فلاخم  يهدـیقع  اما  دـنکیم . مکح  مالـسلامهیلع -  تیب  لـها  يهمئا  رد  تمـصع 
هب ار  تهج  نیا  و  دشاب . مدرم  نیرتالاب  نیرتاناد و  یملع ، لئاسم  رد  دـیاب  ماما  هک : تسا  نیا  رب  هعیـش  داقتعا  نآ  و  دـنام ، يرگید  بلطم 
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، مالـسلاهیلع ماما  ملع  اما  : » تسا هتـشاد  نایب  رفظم  اضر  دـمحم  خیـش  موحرم  يرتشیب  لالدتـسا  نایب و  اب  تروص و  نیرتنشور  نیرتهب و 
هک دـنک  ساسحا  هاگره  و  دـنکیم ، تفایرد  دوخ ، زا  شیپ  ماـما  اـی  ربماـیپ و  قیرط  زا  ار  اهینتـسناد  ماـمت  یهلا و  ماـکحا  فراـعم و  يو 
هب رگا  و  تسا ، هحفص 135 ] هداهن [  تعیدو  هب  ماما  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  ياهیسدق  يهوق  يهلیـسو  هب  ماهلا  هار  زا  ار  يزیچ  دیاب  ریزگان 

یلقع لـیالد  هب  دنتـسم  ار  اـهنیا  يهمه  و  دـنکیمن . اـطخ  نآ  رد  زگره  دـنادب ، یقیقح  یتروـص  هب  ار  نآ  دـهاوخب  دـنک و  هجوـت  يزیچ 
: دیوگیم ربمایپ  ور  نیا  زا  و  تسا ، شیازفا  ینوزف و  لباق  يو  ملع  هک  دنچره  دـشاب ، ناراگزومآ  تانیقلت  هب  دنتـسم  هک  نآ  هن  دـنادیم ،

مالسلامهیلع همئا  یگدنز  خیرات  رد  حوضو  روط  هب  بلطم  نیا  و  دنکیم ): هفاضا  لالدتـسا ، نیا  زا  سپ  !«. ) ازفیب نم  شناد  رب  ایادخ  راب  »
ات یکدوک  زاغآ  زا  يراگزومآ ، چیه  تسدریز  هدوبن و  یسک  چیه  تیبرت  تحت  نانآ  هک  اریز  دشخردیم . ص )  ) ربمایپ یگدنز  نوچمه 

هتشاذگ ياهناخ  بتکم  رد  اپ  هک  تسا  هدیـسرن  توبث  هب  اهنآ  زا  مادک  چیه  يهرابرد  و  دنتخوماین ، ار  نتـشون  ندناوخ و  یتح  لامک  نس 
زا يزیچ  هک  داتفین  قافتا  و  دشاب . هتخومآ  نامز  لوط  رد  يداتـسا ، زا  ار  يزیچ  یباستکا -  ریغ  یملع -  ماقم  همه  نآ  دوجو  اب  ای  دشاب و 

ار خـساپ  هاـگچیه  و  دـشن . يراـج  منادیمن »  » يهملک اـهنآ  ناـبز  رب  زگره  دـنتفگیم و  ار  نآ  خـساپ  يروف  هک  نیا  رگم  دنـسرپب ، ناـنآ 
ار یسک  یمالسا  نادنمشناد  نایوار و  مالسا و  ياهقف  نایم  رد  امش  هک  یتروص  رد  دندرکن . اهنیا  ریاظن  ندرک و  رکف  ای  دعب و  هب  لوکوم 

ندنام و  سانشرس ، دارفا  زا  شناد  تیاور و  ذخا  نارگید و  دزن  يو  يدرگاش  تیبرت و  یگدنز و  حرـش  رد  هک ، نیا  رگم  دینکیمن ، ادیپ 
هدمآ یبلاطم  هدوب -  یناکم  نامز و  ره  رد  رشب  تداع  هک  يروط  نامه  تامولعم - ، زا  يرایـسب  رد  کش  ای  لئاسم و  زا  یـضعب  رد  اهنآ 

ره رد  ماما ، : » تسا هتفگ  يو  یملع  ياهیگژیو  يهرابرد  هدرک و  حرطم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  تافـص  ءاـطغلا  فشاـک  ماـما  [ . 160 . ] تسا
هزیکاپ كاپ و  رشب و  ندناسر  لامک  هب  ماما ، دوجو  زا  فده  هک  اریز  دشابیم . دوخ  نامز  درف  نیرتاناد  یملع  ره  رد  نیرتالاب و  یتلیـضف 

تخیگنارب مدرم  نآ  دوخ  زا  يربمایپ  هدناوخان ، سرد  یموق  نایم  هک  ییادخ  تسوا  . » تسا حلاص  لمع  ملع و  يهلیسو  هب  سوفن  نتخاس 
 ] ار یهلا  تمکح  ینامـسآ و  باتک  ماکحا  تعیرـش و  دزاس و  كاپ  اهیگدولآ )  ) زا ار  ناـنآ  دـنک و  توـالت  ار  یحو  تاـیآ  اـهنآ  رب  اـت 

. دوشیمن ءییش  یطعم  ءییش ، دقاف  و  دشخبب ، لامک  نارگید  هب  دناوتیمن  صقان  صخش  هک  یتروص  رد  [ . 161 .« ] دزومایب هحفص 136 ]
چیه و  ماما ، ملع  يهرابرد  هعیش  عطاق  يهدیقع  تسا  نیا  [ . 162 .« ] تسا رشب  دارفا  زا  رتالاب  ربمایپ و  زا  رتنییاپ  تالامک  رد  ماما ، نیاربانب 

درادن . دوجو  هدیقع  نیا  رد  دننکیم -  مهتم  ار  هعیش  نانمشد  هک  يروط  نآ  يوردنت -  ولغ و  هنوگ 

ماما نییعت 

ماما دروم  رد  باـختنا  و  تسا ، تما  زا  دـقع  لـح و  لـها  تسد  هب  هن  تما و  تسد  رد  هن  ماـما  نییعت  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  نایعیـش  ماـمت 
هب ناسنا و  تسد  هب  توبن  هک  يروط  نامه  تسا ، توبن  نوچمه  تماما  نایرج  نیاربانب  تسا . یلاحم  راـک  تماـما  رد  شنیزگ  و  اوراـن ،

سوفن و ياههتفهن  رب  علطم  هک  ییادـخ  زج  تسا ، تماما  طرـش  ناشیا -  دزن  هک -  یتمـصع  اریز  تسا . نینچ  زین  تماما  تسین ، وا  لـیم 
تفالخ تماما و  بصنم  يارب  ار  وا  دزرویم و  تیانع  دهاوخب  هک  ياهدـنب  ره  هب  هک  تسوا  نیاربانب  دـنادیمن ، یـسک  تسا  لد  ياهزار 

زا اهنآ  نییعت  هک  اریز  تسین ، اور  اـهنآ  رد  باـختنا  شنیزگ و  دنتـسه  یهلا  بصنم  ود  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تماـما  توبن و  دـنیزگیمرب .
ات میداد  تفالخ  ماقم  نیمز  يور  رد  ار  وت  ام  دوواد  يا  : » تسا هدومرف  نالعا  ار  بلطم  نیا  دـیجم  نآرق  تسا و  لاعتم  يادـخ  تاصتخم 

هحفـص وا [  هب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هزنم و  و  دنیرفایب ، دـهاوخ  هچره  وت  يادـخ  و  : » دـیامرفیم و  [ 163 .« ] ینک مکح  قح  هب  مدرم  ناـیم 
زا هک  يدایز  صوصن  درادن . دوجو  مدرم  تساوخ  باختنا و  يارب  یهار  چـیه  توبن  دـننام  تماما  نایرج  [ . 164 .« ] دنروآ كرش  [ 137

تجح هک  تسا  یترابع  نامه  صوصن ، نآ  يهلمج  زا  تسا . بلطم  نیا  رب  هاوگ  تسا  هدیسر  هراب  نیا  رد  مالسلامهیلع  تیب  لها  ناماما 
فرطرب ار  نید  ماـظن  دـسافم  دـنکیم ، تسار  ار  تاـفارحنا  اـهیجک و  هک  یـسک  ناـمه  ناگدـنب -  رب  وا  يهفیلخ  نیمز و  يور  رد  ادـخ 
راوگرزب نآ  زا  هللادبع  نب  دعس  هک  یعقوم  تسا ، هدرک  لالدتسا  نآ  رب  دناسرب -  يدوزب  ار  شجرف  دنوادخ  تما -  نیا  يدهم  دزاسیم .
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ای دـننکیم و  باختنا  ار  ياهتـسیاش  درف  مدرم  اـیآ  : » دومرف وا  خـساپ  رد  دـننک ؟ نییعت  ماـما  دـنناوتیمن  دوخ  يارب  مدرم  ارچ  هک  دیـسرپ :
كاپان كاپان -  ای  تسا  كاپ  هک  تسین  هاگآ  يرگید  نطاب  زا  یسک  نوچ  تسا -  نکمم  ایآ  همه  نیا  اب  ار . هتـسیاش  هتبلا  ار ؟ هتـسیاشان 

ادیپ نانیمطا  هلیـسو  نادـب  تلقع  ات  متـساوخ  نم  هک  یتلع  نآ  تسا  نیمه  سپ  تسا . نکمم  يرآ  هن ؟ ای  دـننک  باخنا  ار  یگتـسیاشان  و 
دییأت تمـصع  یحو و  يهلیـسو  هب  ار  نانآ  هدرک و  لزان  باتک  ناشیا  رب  هدـیزگرب و  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ار  یناربماـیپ  منیبب ! وگب  دـنک .

مالسلاامهیلع یسیع -  یسوم و  اهنآ  هلمج  زا  دندارفا ، شنیزگ  باختنا و  هب  رتانشآ  تما و  شور  هار و  ياههناشن  اهنآ  نوچ  تسا ، هدرک 
نمؤم هک  نیا  نامگ  هب  ار  یقفانم  دـننکب ، یـشنیزگ  دـنهاوخب  هاگره  دـنراد ، هک  یلماک  ملع  ناوارف و  لـقع  يهمه  اـب  تسا  زیاـج  اـیآ  - 

زا دـشیم ، لزان  وا  رب  یحو  هک  نیا  اب  شیملع و  لامک  ناوارف و  لقع  اـب  تسا  هللا  میلک  یـسوم  نیا  کـنیا ، ریخ . دـننک ؟ باـختنا  تسا ،
يارب هحفـص 138 ] تشادـن [  ناـنآ  صـالخا  ناـمیا و  رد  يدـیدرت  هک  یناـسک  نآ  زا  ار  نت  داـتفه  شهاپـس ، نارـس  موق و  ناگتـسجرب 

زا یـسوم  : ] تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  نانچ  دندوب ، هدش  هدیزگرب  ناقفانم  همه  نیا  اب  درک . شنیزگ  شراگدرورپ ، رادـید  يهماگنه 
نیا رگم  میروآیمن ، نامیا  وت  هب  زگره  یسوم ! يا  : ] دیامرفیم هک  اج  نآ  ات  [ 165 .[ ] دیزگرب ام  رادید  يارب  ار  نت  داتفه  دوخ ، موق  نایم 

طسوت دارفا  باختنا  هک  مینیبیم  نوچ  سپ  [ 166 .[ ] تفرگ ارف  ار  اهنآ  هقعاص  ناشيراکمتـس ، رطاخ  هب  سپ  مینیبب ، اراکـشآ  ار  ادخ  هک 
هک یتروص  رد  هتفرگ ، قلعت  نیرتهتسیاشان  رب  نیرتهتسیاش  ياجب  تسا  دنوادخ  يهدیزگرب  ربمایپ و  دوخ  هک  مالسلاهیلع  یسوم  ترـضح 
اور تسا ، هاـگآ  نطاـب  ياـههتفهن  لد و  ياـهزار  زا  هـک  یـسک  يارب  زج  باـختنا ، هـک  مـیمهفیم  هدوـب ، نیرتهتـسیاش  دوـخ ، روـصت  هـب 

تما یتخبـشوخ  ثعاب  دناوتیم  هک  تسا  يدرف  نیرتهتـسیاش  كاردا  زا  اسران  يرـشب  تاناکما  تردق و  هک  یتسارب  [ . 167 .« ] دشابیمن
تسا . اناد  روما  يهتفهن  ياهزار  هب  وا  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  تسد  هب  اهنت  راک  نیا  رایتخا  و  ددرگ ،

اضر ماما  نخس 

یباختنا مدـع  تماـما و  بصنم  رگناـیب  تسا و  رتهدرتسگ  رتشیب و  شلومـش  رتریگارف و  رگید  يهلدا  زا  هک  تماـما ، لـیالد  نیرتقیمع  زا 
هب طوبرم  بلاطم  زا  يرایـسب  ماما  ثیدـح ، نیا  رد  هک  دـشابیم ، ملـسم  نب  زیزعلادـبع  اب  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  ثیدـح  تسا ، نآ  ندوب 

یسوم نب  یلع  هک  یمایا  رد  دیوگیم : ملسم  نب  زیزعلادبع  مینکیم : لقن  ار  ثیدح  نآ  زا  یشخب  لیذ  رد  تسا . هتخاس  نشور  ار  تماما 
مدرم میدرک و  عاـمتجا  رهـش  نآ  عماـج  دجـسم  رد  زور  کـی  میدوب . راوگرزب  نآ  تمدـخ  رد  زین  اـم  دوـب  ورم  رد  مالـسلاامهیلع  اـضرلا 

متـساخرب و اج  زا  نم  وگتفگ  نایاپ  زا  سپ  دندش . روآدای  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  ار  یناوارف  فالتخا  دندرک و  تبحـص  تماما  يهرابرد 
دز و يدـنخبل  ماـما  مدرک ، مـالعا  راوگرزب  نآ  هب  ار  مدرم  ثحب  دروم  و  مدیـسر ، مالـسلاهیلع  هحفـص 139 ] اضر [  ماما  میالوم  تمدـخ 

نید ات  درکن  حور  ضبق  ار  دوخ  ربمایپ  گرزب  دـنوادخ  یتسارب  دـناهدروخ . بیرف  دوخ  نید  رد  و  دـننادان ، مدرم  زیزعلادـبع ! يا  : » دومرف
رد لماک  روط  هب  دندنمزاین  نادب  مدرم  هچنآ  ره  ماکحا و  دودح و  مارح ، لالح و  زا  يزیچ  ره  نایب  هک  ار -  نآرق  و  درک . لماک  ار  دوخ 

، دوب شفیرـش  رمع  رخآ  هک  عادولا  ۀجح  رد  و  [ 168 .[ ] میدرکن راذـگورف  نآرق  رد  ار  يزیچ  ام  : ] تفگ و  دومرف . لزاـن  وا  رب  تسا -  نآ 
.[ مدیدنسپ امش  نید  ار  مالسا  و  مدرک ، مامت  امش  رب  ار  متمعن  متخاس و  لماک  امـش  يارب  ار  دوخ  نید  زورما  : ] دش لزان  هکرابم  يهیآ  نیا 
ار شیاهشور  هار و  و  درک ، نایب  تما  يارب  ار  نید  ملاعم  مامت  هک  نیا  رگم  تفرن  ایند  زا  ربمایپ  و  تسا ، نید  لامک  زا  تماما  رما  [ . 169]

دنمزاین نادـب  تما  هک  يزیچ  زا  و  داد . رارق  ربهر  امنهار و  ناشیا ، يارب  ار  یلع  و  دومرف ، دومنهر  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  تخاـس و  نشور 
در ار  ادـخ  باتک  هدرکن ، لماک  ار  شنید  لجوزع ، دـنوادخ  هک  دـنک  روصت  سک  ره  تشاد . ناـیب  هک  نیا  رگم  درکن  راذـگورف  دنـشاب ،

، ناشیا باختنا  ات  دناهدیمهف  تما  نیب  رد  ار  نآ  تیعقوم  تماما و  ردق  مدرم  ایآ  تسا . رفاک  دنک  در  ار  ادـخ  باتک  هک  ره  تسا و  هدرک 
لقع و اب  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  و  دشابیم ، عینم  دنمجرا و  یماقم  تسا و  میظع  الاو و  یـسب  تماما ، ماقم  دشاب !؟ اور  نآ  يهرابرد 

تماما دـننیزگرب . دوخ  ار  یماما  دـنناوتب  ای  و  دـنزای ، تسد  نآ  رب  شیوخ  رظن  هشیدـنا و  اـب  اـی  و  دـننک ، كرد  ار  نآ  دوخ  یحطـس  مهف 
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هب درک و  تمحرم  وا  هب  موس  ماقم  ناونع  هب  تلخ  توبن و  بتارم  زا  سپ  و  داد ، رارق  میهاربا  صوصخم  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یماقم 
رارق اوشیپ  ماما و  مدرم  يارب  ار  وت  نم  یتسارب  : ] دومرف تخاس و  هزاوآدنلب  ار  شمان  دینادرگ و  رختفم  تفارش  نیدب  ار  وا  یتلیضف ، ناونع 

: دومرف گرزب  دـنوادخ  مه ]؟ نم  نادـنزرف  زا  و  : ] درک ضرع  ماقم  نیا  هب  يداـش  يور  زا  لـیلخ  هحفص 140 ] میهاربا [  ترـضح  مداد ].
اههدیزگرب صوصخم  ار  نآ  درک و  لطاب  تمایق  زور  ات  ار  يرگمتـس  ره  تماما ، هیآ ، نیا  دـسریمن ]. ناراکمتـس  هب  نم  نامرف  دـهع و  ]

وا هب  ام  : ] دومرف داد و  رارق  ار  تماما  شکاپ  يهدیزگرب  نادـنزرف  نایم  رد  هک  بیترت  نیا  هب  داهن . جرا  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  سپـس  دومن .
دـننک و يربهر  اـم  ناـمرف  هب  هک  میتخاـس  یناـماما  ار  ناـنآ  میداد و  رارق  ناگتـسیاش  ار  همه  میداد و  یتمینغ  کـی  ار  بوقعی  قاحـسا و 

نرق وا ، نادنزرف  هراومه  [ . 170 .[ ] دننک تدابع  ار  ام  نانآ  و  ار ، تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپرب  کین و  ياهراک  میدرک  یحو  ناشیدب 
یناسک نامه  میهاربا  هب  مدرم  نیرتهتسیاش  هک  یتسارب  : ] دومرف دنوادخ  دیسر و  مالسا  ربمایپ  هب  هک  نیا  ات  دندرب  ثرا  رگیدکی  زا  نرق  هب 

دوب و وا  صوصخم  تماما ، [ . 171 .[ ] تسا نانمؤم  تسرپرـس  دنوادخ  و  دنیوا . ناوریپ  ربمایپ و  نیا ، و  دننکیم ، يوریپ  ار  وا  هک  دنتـسه 
يهداوناخ رد  وا  زا  دـعب  و  دومن . راذـگاو  مالـسلاهیلع  یلع  يهدـهع  هب  دوب ، هداد  روتـسد  دـنوادخ  هک  يروط  نامه  ار  بصنم  نیا  ربمایپ 

ملع و هک  یناسک  نآ  دنتفگ  و  : ] دومرف هک  يروط  نامه  داد . رارق  دوب  هتشاد  ینازرا  ناشیا  هب  ار  نامیا  ملع و  دنوادخ ، هک  ینانآ  شکاپ ،
ات تسا  یلع  نادـنزرف  يهژیو  تماما  نیاربانب  [ . 172 .[ ] زیخاتـسر زور  ات  دیدرک ، گنرد  ادخ  باتک  رد  هنیآ  ره  دندوب ، هدـش  هداد  نامیا 
هک یتسارب  دـننکیم ؟ باـختنا  ار  تماـما  دوخ  رظن  هب  اـجک  زا  ناـنادان  نیا  سپ  تسین . يربماـیپ  ص )  ) دـمحم زا  سپ  اریز  تماـیق ، زور 

نسح و ثاریم  نینمؤملاریما و  ماقم  ادخ و  لوسر  ادخ و  نآ  زا  تفالخ  تسا و  اهنآ  نانیـشناج  ءایـصوا و  يهیثرا  ناربمایپ و  ماقم  تماما 
داینب ماما  تسا . نانمؤم  تزع  ایند و  حالـص  نیملـسم و  ماظن  نید و  ماـمز  تماـما  هک  یتسارب  هحفص 141 ] تسا [ . مالسلامهیلع  نیـسح 
مهارف تاقدص  جارخ و  ددرگیم و  راوتسا  داهج  جح و  هزور ، تاکز ، زامن ، ماما ، يهلیـسو  هب  تسا . نآ  يهدنزارب  عورف  هدنلاب و  مالـسا 

مارح ار  شمارح  لالح و  ار  ادخ  لالح  هک  تسا  ماما  دوشیم . يرادهگن  روشک  یحاون  زرم و  دوشیم و  ارجا  ماکحا  دودـح و  دـیآیم ،
توعد ادـخ  هار  هب  اسر  تجح  زردـنا و  دـنپ و  تمکح و  اـب  دـنکیم و  يرادـساپ  ادـخ  نید  زا  درادیم و  اـپب  ار  یهلا  دودـح  هتخاـس و 

هب هتسجرب  ياهیگژیو  تیصخش و  لامک و  زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ماما و  فاصوا  نایب  رد  ار  دوخ  نخس  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دنکیم ».
دــنناوتان و نآ  لـیاضف  كرد  تماـما و  تـقیقح  صیخــشت  زا  مدرم  هـک  دــنکیم  هفاــضا  نآ  زا  سپ  دریگیم و  یپ  هدرک  تـمحرم  وا 

اههرطاخ دنتـسه و  مگ  اهدرخ  تاهیه ! تاـهیه ! دـنک . كرد  ار  شفـصو  هنک  دـسرب و  ماـما  تفرعم  تقیقح  هب  هک  تسیک  : » دـیامرفیم
نآ رد  نارابدرب  دناهدنامرد . نایاناد  هدرک و  زجع  راهظا  نآ  ربارب  رد  ناگرزب  ناوتان و  شندید  زا  اهمشچ  دنناریح . اههشیدنا  نادرگرس و 
زا ینأش  نتفگ  زاب  زا  لال  ناغیلب ، هدـنامزاب و  نابیدا ، هتـسخلد و  نارعاش ، نادان و  نادـنمدرخ ، هتفرگ و  نابز  نایوگنخـس ، ربصیب و  هراـب 

تاذ و یگنوگچ  ای  دننک ؟ فیصوت  لماک  روط  هب  ار  وا  هک  دسر  هچ  ات  دنراد ، فارتعا  نآ  زا  یناوتان  زجع و  هب  همه  دنتـسه . يو  نوؤش 
زا هن ، دشاب ؟ دیفم  مدرم  يارب  وا  نوچ  ای  دریگب و  ار  وا  ياج  هک  دشاب  یسک  ای  دنمهفب ؟ وا  يهرابرد  يزیچ  ای  دننک ، وگزاب  ار  وا  تقیقح 

ار یـسک  نینچ  اجک  دـنراد ؟ یـسرتسد  ماقم  نیا  هب  اهلقع  اـجک  دروآ ؟ تسد  هب  ار  یـسک  نینچ  باـختنا ، اـب  ناوتیم  اـجک  اـجک ؟...
، ناشیا دوخ  هک  دنگوس  ادـخ  هحفـص 142 ] هب [  دوشیم ! تفای  ادـخ  لوسر  نادـناخ  رد  زج  ماما ، هک  دـنراد  نامگ  نانآ  تفای ؟ دوشیم 
، دزادنا هاگترپ  هب  ار  نانآ  هک  ياهدـنزغل  هاگیاج  هب  هداهن و  اپ  راوشد  دـنلب و  ياهلپ  هب  دـنراد ، ینامرآ  هدوهیب  دنرمـش و  وگغورد  ار  نانآ 
هک دوخ ، فرحنم  راکفا  صقان و  تسردان و  جک و  ياهلقع  اب  دنزاسب ! ماما  دوخ ، يهشیدنا  يأر و  هب  دنهاوخیم  نانآ  دـناهدراذگ . مدـق 

ناتهب و نخـس  دـنوریم و  ار  يراوشد  هار  ناـنآ  دـنوریم ]؟ اـجک  دـشکب ، ار  ناـنآ  ادـخ  . ] دـیازفین اـهنآ  رب  يزیچ  تقیقح  زا  يرود  زج 
یهاـگآ شنیب و  يور  زا  ار  ماـما  ناـنآ  هـک  اریز  دــناهدش ، ینادرگرــس  راـچد  و  دــناهداتفا ]! یهارمگ  هـب  تخــس  و   ] دــننزیم یغورد 

ادـخ و شنیزگ  زا  دـنیآیمن ]. دوخ  هب  ناشیا  درادیم و  زاب  قح  هار  زا  ار  ناشیا  هداد و  هولج  ار  ناـشیا  لاـمعا  ناطیـش  و  . ] دناهتـشاذگاو
تـسا قلطم  رداق  هک  وت -  يادخ  و  : ] دنزیم دایرف  ار  ناشیا  نآرق  هک  یلاح  رد  دناهدروآ ، ور  دوخ  باختنا  هب  و  هدنادرگ ، ور  ادخ  ربمایپ 
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یهلا كاپ  تاذ  تسین و  يرایتخا  چیه  ملاع -  مظن  رد  ار -  نارگید  دنیزگرب و  دنادب  حالـص  ار  سک  ره  دنیرفایب و  دـهاوخب  هچره  ات - 
مکح لوسر  ادخ و  هک  يراک  رد  ار  ینز  درم و  چیه  : ] دیامرفیم دـنوادخ  زاب  و  [ 173 .[ ] دنروآ كرش  وا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هزنم و 
امـش هنوگچ  تسین -  نینچ  تسا -[ : هدومرف  لاعتم  يادـخ  زاب  و  [ 174 .[ ] دـنیامن راهظا  یفالخ  يأر  هک  تسین -  يرایتخا  هدارا و  دـننک 
نیا رد  و  دـیناوخیم ؟ ار  یمکح  نینچ  وا  رد  هک  ینامـسآ -  تسا -  یباـتک  ار  امـش  هک  نیا  اـی  دـینکیم ؟ هناـملاظ -  مکح -  نینچ  نیا 

هک تسا  تمایق  زور  ات  یمئاد  دنگوس  دهع و  باذـع -  مدـع  هب  ام -  رب  ار  امـش  ای  دناهتـشاگن ؟ دـیهاوخب  سفن  ياوه  هب  هچنآ  ره  باتک 
، دنراد دوخ  يوعد  رب  یناهاوگ  اهنآ  ای  دننامیپ . نیا  ورگ  رد  کی  مادک  ات  سرپب  نانآ  زا  دـینکیم ، دوخ  عفن  هب  نیقی  هب  ار  یمکح  نینچ 

نآرق تایآ  رد  ناـنآ  اـیآ  : ] دـیامرف لاـعتم  يادـخ  زین  و  [ . 175 [ ]؟ دـننک رـضاح  ار  ناهاوگ  هحفـص 143 ] نآ [  دـنیوگیم  تـسار  رگا 
هدز تواقـش  رهم  ناشیا  ياـهلد  رب  دـنوادخ  هک  نیا  اـی  و  [ 176 [ ]؟ دـناهدز قافن -  لهج و  ياهلفق -  دوخ  ناـشیاهلد  رب  اـی  دنـشیدنایمن 

دنتسه یناسک  ادخ  دزن  مدرم -  نیرتیقش  و  ناروناج -  نیرتدب  دندینشن ، تقیقح  هب  میدینش و  ام  دنتفگ  ای ...[  دنمهفیمن ؟ ناشیا  تسا ،
ریخ و اهنآ  رد  یلزا  ملع  هب  ادـخ  رگا  دـننکیمن و  لقعت  ادـخ -  تایآ  رد  الـصا -  و  دـنلال ، رک و  قح -  فرح  نتفگ  ندینـش و  زا  هک - 

اونـش قح  هب  مه  رگا  دـنیبیمن -  نانآ  رد  نید  هب  شیارگ  ریخ و  چـیه  هک  نونکا  درکیم -  قح  مالک  هب  اونـش  ار  اهنآ  دـیدیم  یحـالص 
.[ درک میهاوخ  نایـصع  لمع  رد  هک  دیتشاد  لد  رد  اما  میدینـش ، دـیتفگ  امـش   ] و [ . 177 .[ ] دننک ضارعا  دـننادرگ و  ور  نآ  زا  زاب  دـنک ،

دنناوتیم هنوگچ  سپ  [ 179 .[ ] تسا میظع  رایـسب  ادخ  مرک  لضف و  دنک و  اطع  دهاوخ  سک  ره  هب  هک  تسا  ادخ  لضف  نآ   ] هکلب [ 178]
ندعم دزابن ، گنرین  هک  تسا  یتسرپرـس  درادن و  هار  وا  رد  لهج  زگره ، هک  تسا  ییاناد  ماما  هک  نیا  اب  دـننک !؟ باختنا  ماما  دوخ  يارب 

. لوتب كاپ  نامدود  زا  تسا و  ربمایپ  توعد  هب  يهژیو  وا  تسا ، شتـسرپ  شناد و  ییاسراپ و  تدابع و  یگزیکاـپ و  تراـهط و  یکاـپ و 
ربمایپ كاپ  نادناخ  زا  مشاهینب و  میمص  زا  تسا و  شیرق  زا  شنادناخ  دسرن ، وا  هب  تبسن  رد  یسک  تسین و  شتبـسن  رد  یگدولآ  چیه 

تما راک  رد  و  لماک ، شیراـبدرب  ناوارف و  وا  شناد  تسا ، فاـنم  دـبع  عرف  فارـشا و  فرـش  تسا . لاـعتم  يادـخ  دنـسپ  دروم  و  (ص )
ادخ و ناگدنب  هاوخریخ  يو  تسا . لجوزع  يادخ  رما  هب  مئاق  هعاطالا و  بجاو  ادخ  فرط  زا  وا  تسا . هاگآ  تسایـس  ملع  هب  دـنمورین و 
: دیامرفیم دزادرپیم و  مالـسلامهیلع  همئا  ءایبنا و  ملع  هب  نانخـس ، نیا  زا  سپ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هحفـص 144 ] تسا [ ». نید  رادساپ 
هک ار  هچنآ  دنکیم ، تیانع  ناشیا  هب  شتمکح  ملع و  نزخم  زا  دنکیم و  کمک  دهدیم و  قیفوت  دنوادخ  ار  ناشیا  يایصوا  ناربمایپ و  »
قح هب  هک  یسک  ایآ  : ] دیامرفیم هک  دیرگنب  دنوادخ  نخـس  نیا  هب  تسا . نامز  لها  يهمه  شناد  زا  رترب  ناشیا  شناد  دهدن . نارگید  هب 

هنوگچ دوشیم ؟ هچ  ار  امـش  دوش ، يربهر  هک  نیا  رگم  دربن ، یپ  قح  هار  هب  هک  یـسک  اـی  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازـس  دـنک  يربـهر 
رد نینچمه  و  [ 181 .[ ] دنداد وا  هب  ار  ناوارف  ریخ  سپ  دنداد ، تمکح  ار  هک  ره  و  : ] لاعتم يادخ  نخس  نیا  و  [ 180 [ ]؟ دینکیم تواضق 
هب ار  شکلم  دنوادخ  و  داد ، ینوزف  امش  رب  مسج  شناد و  رد  و  درک ، باختنا  اهامش  رب  ار  وا  دنوادخ  یتسار  : ] دیامرفیم تولاط  ناتـساد 

رایـسب وت  رب  ادـخ  لضف  و  : ] دـیامرفیم شربمایپ  هب  دـنوادخ  و  [ 182 [ ] تسا اناد  هدـنهد و  شیاشگ  دـنوادخ  و  دـهدیم ، دـهاوخ  هک  ره 
لـضف زا  دـنوادخ  هچنآ  رب  مدرم  دـنربیم ، دـسح  هکلب  ای  : ] دـیامرفیم ترتع  نادـناخ  زا  ناماما  يهرابرد  دـنوادخ  و  تسا ]. هدوب  گرزب 

هب نمؤم  ناشیا  زا  یـضعب  میداد ، یمیظع  کلم  ناشیا  هب  تمکح و  باتک و  میهاربا  نادـناخ  هب  ام  هک  یتسارب  تسا ، هداد  ناشیا  هب  دوخ 
روما يارب  ادـخ  هک  ار  ياهدـنب  یتـسارب  [ . 183 .[ ] تسا سب  ار  ناـنآ  رفک  رفیک  نازوـس  منهج  دنداتـسیا و  زاـب  قـح  هار  زا  یخرب  ادـخ و 

رب ار  شناد  ملع و  دراذگ و  تعیدو  هب  ار  تمکح  ياههمشچ  شلد  رد  دشخب و  شیاشگ  روظنم  نیا  هب  ار  وا  يهنیس  دنیزگرب ، شناگدنب 
ناما رد  شزغل  اطخ و  زا  دیؤم و  قفوم ، موصعم ، وا  دـیوگن . یتسرد  زج  دـنامن و  یـشسرپ  چـیه  خـساپ  رد  نآ  لابند  هب  دراد و  ینازرا  وا 

ره هب  هک  ادخ  لضف  تسا  نآ  . ] دـشاب مدرم  رب  وا  هاوگ  ناگدـنب و  هحفـص 145 ] رب [  يو  تجح  ات  هداد  صاصتخا  نادب  شیادـخ  تسا ،
باختنا ار  ماما  هک  دـنراد  ار  يراک  نینچ  ییاناوت  نانآ  ایآ  [ 184 .[ ] تسا یمیظع  مرک  لضف و  بحاص  دنوادخ  دهدیم و  دـهاوخ  سک 

دندرک و زواجت  قح  زا  نانآ  هک  هبعک  هب  دنگوس  دنرادب ؟ مدـقم  ار  وا  ات  دـشاب  تافـص  نیا  ياراد  نانآ  باختنا  تسا  نکمم  ای  و  دـننک ؟
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دنتفگ و كرت  ار  نآ  تسا ، ادخ  باتک  رد  افش  تیاده و  هک  یلاح  رد  دننادیمن ، ییوگ  هک  يروط  هب  دنتخادنا  رس  تشپ  ار  ادخ  باتک 
تـسیک و  : ] تسا هدوـمرف  هداد و  رارق  تکـاله  مـشخ و  دروـم  هدـیهوکن و  ار  ناـنآ  دـنوادخ  سپ  دـندرک . يوریپ  دوـخ  سفن  ياوـه  زا 
تیادـه ار  نارگمتـس  هورگ  دـنوادخ  اـنامه  ادـخ ، بناـج  زا  یتیادـه  نودـب  دـیامن ، شیوخ  سفن  ياوـه  زا  يوریپ  هک  نآ  زا  رتـهارمگ 

دب : ] تسا هدوـمرف  زاـب  و  [ 186 .[ ] تخاـس هاـبت  ار  ناـشیا  لاـمعا  دـنوادخ  ناـشیا ، رب  گرم  سپ   ] تسا هدوـمرف  زین  و  [ 185 .«[ ] دنکیمن
.[ راکافج ربکتم  ره  لد  رب  دنوادخ  دهنیم  رهم  نینچ  نیا  دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  دزن  ادخ و  دزن  رد  تسا  دنسپان  تخـس  ینمـشد و 

يهرابرد تجح ، لالدتسا و  لکش  نیرتهتسجرب  عماج ، ثیدح  نیا  [ 188 . ] تفرگ نایاپ  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ثیدح  اج  نیا  رد  [ . 187]
ناـیب ار  لاـعتم  دـنوادخ  يهلیـسو  هب  اـهنت  اـهنت و  ماـما  نییعت  موزل  دروم و  نآ  رد  باـختنا  شنیزگ و  ندوـب  نکمماـن  تماـما و  ترورض 

ریخ تافـص  هک  یناسک  نآ  زا  دنکیم ، باختنا  دهاوخیم  هک  ار  شناگدنب  زا  یـسک  ره  الاو  ماقم  نیا  يارب  هک  تسوا  نیاربانب  دنکیم .
میلست رـس  یهاوخدوخ  رـش و  ياههزیگنا  یناسفن و  ياههتـساوخ  ربارب  رد  هتـشاد و  لماک  روط  هب  ار  تاذ  يافـص  سفن و  یکاپ  لامک ، و 
هحفـص دنـشاب [ . هتـشاد  یگتـسیاش  ناشیا  سوفن  رد  تلیـضف  نانیمطا و  حور  داجیا  و  مدرم ، حالـصا  تیاده و  يارب  ات  دـنروآیمن ، ورف 

[ 146

تماما صوصن 

شدوخ زا  دعب  نیشناج  هک  تسا  مزال  ص )  ) ربمایپ رب  نیاربانب ، درادن . يرگید  هار  چیه  تسا و  صن  قیرط  زا  اهنت  هعیش  رظن  زا  ماما  نییعت 
. دـنک یفرعم  حیرـص  روط  هب  مدرم ، هعجارم  يارب  ار  شدوخ  زا  سپ  نیـشناج  ات  تسا  بجاو  وا  زا  سپ  ماما  رب  نینچمه  و  دـنک ، نییعت  ار 
، تسا هدـش  يروآعمج  هدیـسر  هراب  نیا  رد  هک  یحیرـص  ثیداحا  تروص  تسا ، بلاـطم  نیا  هب  طوبرم  هک  ثیدـح  ياـهباتک  ماـمت  رد 
وا نخـس  هب  سپ  تسا ، نم  يهفیلخ  یـصو و  ردارب ، یلع )  ) نیا : » دومرف مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهرابرد  رادـلا » موی   » رد ص )  ) ربماـیپ

ص)  ) ادـخ ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  یـسراف  ناملـس  زا  دوخ  دانـسا  هب  یناربط  و  [ . 189 « ] دـینک تعاطا  وا  نامرف  زا  دـیهد و  ارف  شوگ 
، دـنکیم ادا  ارم  نید  افو و  نم  يهدـعو  هب  هک  یـسک  مراذـگیم و  اجب  نم  هک  ار  یـسک  نیرتهب  نم و  زار  مرحم  یـصو و  انامه  : » دومرف

سنا يا  : » دومرف ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـنکیم  لقن  سنا  زا  ءاـیلوالا » ۀـیلح   » باـتک رد  میعنوبا  ظـفاح  [ . 190 « ] تسا بلاـطیبا  نب  یلع 
ایصوا متاخ  هدبز و  ینارون و  ياهناسنا  ربهر  ناناملسم و  رورـس  ناراگزیهرپ ، ياوشیپ  دوشیم ، دراو  وت  رب  رد ، نیا  زا  هک  یـسک  نیتسخن 

تسد دهد ، یتراشب  تساوخیم  هک  ياهنوگ  هب  دش ، دنلب  اج  زا  ص )  ) ادخ لوسر  دمآ و  یلع  هک  دشن  ياهلـصاف  دیوگیم : سنا  تسا ».
هک ار  هچنآ  یناسریم و  هحفـص 147 ] مدرم [  شوگ  هب  ارم  يادص  ینکیم و  ادا  ارم  نید  یلع ) ای   ) وت : » دومرف تخادنا و  یلع  ندرگ  هب 

لوسر زا  دسریم ، يراصنا  بویاوبا  هب  هک  يدانسا  اب  ریبکلا »  » باتک رد  یناربط  [ . 191 « ] ینکیم وگزاب  دشاب  فالتخا  دروم  نم  زا  سپ 
زا تسیرگن و  نیمز  لها  رب  گرزب  دنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ  همطاف ! يا  : » دومرف مالساهیلع  ارهز  ترضح  هب  هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ
هب ار  وت  ات  دومرف  یحو  نم  هب  دـیزگرب و  ار  یلع )  ) ترـسمه تسیرگن و  هراـبود  نآ  زا  سپ  دـیزگرب ، يربماـیپ  هب  ار  تردـپ  اـهنآ  ناـیم 

ناملـس زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  سنا  زا  دوخ  دنـس  هب  يربط  بحم  [ . 192 « ] مهد رارق  دوخ  نیـشناج  ار  وا  هدروآرد و  وا  يرـسمه 
يا : » دومرف تسامش ؟ نیشناج  یسک  هچ  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس  تسوا ؟ نیشناج  یـسک  هچ  دسرپب  ص )  ) ربمایپ زا  ات  میتساوخ 

دـهع و هب  دـنکیم و  ادا  ارم  نید  هک  نم  ثراو  یـصو و  سپ  دومرف : نون . نب  عشوی  درک : ضرع  دوب ؟ یـسک  هچ  یـسوم  یـصو  ناملس !
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  هدـیرب  زا  يربط  بحم  زین  و  [ . 193 « ] تسا ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دـنکیم ، لمع  نم  نامیپ 
ود ره  هک  تسا  هدـش  دراو  رتاوتم  تروص  هب  يوبن  صوصن  [ . 194 « ] تسا نم  ثراو  یـصو و  یلع  دراد و  یثراو  یـصو و  يربمایپ  ره  »
ود امـش  : » دومرف راوگرزب  ود  نآ  يهرابرد  ربمایپ  دناهدرک . لقن  ربمایپ ، ناتـسوب  لگ  ود  هداون و  ود  تماما  يهرابرد  ینـس ] هعیـش -   ] هقرف

هحفـص دومرف [ : درکیم ، هراشا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فرط  هب  هک  یلاـح  رد  و  [ . 195 « ] تسامـش ردام  نآ  زا  تعافـش  دیماما و  نت ،
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، دسریم ناملس  هب  هک  يدنس  اب  لامکا »  » باتک رد  قودص  خیـش  [ . 196 « ] تسا ماما  هن  ردپ  و  ماما ، ردارب  ماما ، دـنزرف  ماما ، نیا  [ » 148
هتسشن ترضح  نآ  يوناز  يور  هک  میدید  ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  مدش . دراو  ص )  ) ربمایپ رب  تفگ : ناملس  هک  تسا  هدرک  لقن 

رـسپ ادـخ و  تجح  وت  و  یناماما ، ردـپ  ماما ، ردارب  ماما ، دـنزرف  ماما ، وت  اقآ ، دـنزرف  اقآ ، وت  : » دـیوگیم دـسوبیم و  ار  وا  ناهد  ربماـیپ  و 
يرگید يوبن  صوصن  زا  رپ  ثیدح  ياهباتک  [ . 197 « ] تسا ناشیا  مئاق  اهنآ  نیمهن  هک  یتسه  دوخ  لسن  زا  تجح  هن  ردپ  ادخ و  تجح 

لوسر زا  دیوگیم : هدرک  لقن  ةرمس  نب  رباج  دزاسیم . دودحم  رـصحنم و  دنـشیرق ، زا  نانآ  مامت  هک  ماما  هدزاود  رد  ار  تماما  هک  تسا 
اپرـس تمایق  مایق  ات  هراومه  نید  نیا  : » دومرفیم هک  مدینـش  دندرک -  راسگنـس  ار  یملـسا  درم  نآ  هک  ياهعمج  هاگماش  رد  ص - )  ) ادخ

هب لامکا »  » باتک رد  قودص  خیـش  [ . 198 « ] دنـشیرق زا  ناـنآ  يهمه  هک  درک  دـنهاوخ  يربهر  هفیلخ  نت  هدزاود  مدرم  رب  دوب و  دـهاوخ 
، ناماما : » دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدرک  لـقن  شراوگرزب  دـج  زا  وا  شردـپ و  لوق  زا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  دوخ ، دـنس 
زا دوخ  دنـس  هب  میعنوبا  ظفاح  [ . 199 « ] دنتـسه نم  نانیـشناج  افلخ و  نانآ  تسا ، مئاق  اهنآ  رخآ  یلع و  اـهنآ  لوا  هک  دنتـسه  نت  هدزاود 
غاب رد  دریمب و  نم  نوچ  دـنک و  یگدـنز  نم  لثم  هک  تسا  دونـشوخ  سک  ره  : » دومرف ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ساـبعنبا 

رادتسود درادب و  تسود  ار  یلع  نم  زا  سپ  دیاب  دربب ، رـسب  تسا -  هدرک  سرغ  ار  نآ  ناتخرد  دوخ ، فطل  هب  دنوادخ  هک  نیرب  تشهب 
هب دناهدش و  هدیرفآ  نم  تنیط  زا  دـننم و  هحفـص 149 ] نادنزرف [  نانیا  هک  دنک ، يوریپ  نم  زا  دـعب  ناماما  زا  درادـب . تسود  زین  ار  یلع 

عطق ارم  محر  ناشیا  يهرابرد  و  درادـنپ ، غورد  ار  ناـشیا  تلیـضف  هک  نم  تما  زا  یناـسک  رب  ياو  تسا . هدـش  هداد  شناد  شنیب و  ناـنآ 
ناـنیمطا و دروم  دارفا  ار  يرگید  صوصن  هیوبن ، صوصن  نیا  رب  هوـالع  [ . 200 « ] درک دهاوخن  ناشیا  بیصن  ارم  تعافـش  دنوادخ  دنک ،
، دوخ زا  سپ  ماما  ینیشناج  هب  تبسن  یماما  ره  هک : دناهدرک  لقن  مالسلامهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  دنتـسه  ینید  ياوقت  ياراد  هک  یناسک 

درک رما  نم  هب  ادخ  لوسر  مرسپ ! : » دومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شدنزرف  هب  شتافو  عقوم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تسا . هدومن  حیرصت 
اـهباتک و داد و  رارق  دوخ  یـصو  ارم  ادـخ  لوسر  هک  يروط  ناـمه  مهد ، وـت  هب  ار  ماهحلـسا  اـهباتک و  مهد و  رارق  دوـخ  یـصو  ار  وـت  اـت 
.« یهدب مالسلاهیلع  نیسح  تردارب ، هب  ار  اهنآ  ندرم ، ماگنه  هب  هک  مزاس  رومأم  ار  وت  ات  داد  روتـسد  نم  هب  داد و  نم  هب  ار  دوخ  يهحلـسا 
 - نیدـباعلانیز هب  هراـشا  تدـنزرف -  نیا  هب  ار  نآ  هک  تسا  هداد  ناـمرف  ار  وت  ص )  ) ربماـیپ و  : » دومرف درک و  نیـسح  ماـما  هب  ور  هاـگنآ 

تدـنزرف هب  ار  عیادو  نآ  اـت  تسا  هدرک  رما  ار  وت  ادـخ  لوسر  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تسد  سپـس  یهدـب ،
مامت هدمآ و  ثیدـح  بتک  رد  هک  دراد  دوجو  صوصن  نیا  ریظن  اهدـص  و  [ . 201 « ] ناسرب وا  هب  ارم  ادخ و  لوسر  مالـس  یهدب و  دمحم 

تسا . هدومن  راوتسا  ساسا  نآ  رب  ار  دوخ  يهدیقع  هعیش  دنراد و  رگید  ياههار  نالطب  تماما و  دروم  رد  صن  موزل  رب  تلالد  اهنآ 

رفعج نب  یسوم  ماما  تماما  رب  حیرصت 

هراشا

يو تماما  اب  دش  نشور  یـسوم  شدنزرف  هحفص 150 ] لامج [  رون  هب  ایند  هک  يزاغآ  نامه  زا  ار  دوخ  نایعیـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
امتح هک  درکیم  شرافـس  ناـشیا  هب  دوزفایم و  هنیمز  نیا  رد  اـهنآ  تاـمولعم  رب  دـمآیم ، شیپ  هک  مه  یتبـسانم  ره  رد  تخاـس و  انـشآ 
داتفه هب  شفیرـش  رمع  هک  یماگنه  نینچمه  دنزب و  ياهمدـص  شدـنزرف  ناشیا و  رب  مکاح ، يهطلـس  ادابم  ات  دـنرادهگن  ناهنپ  ار  بلطم 

دنریگب و ندرگ  هب  ار  وا  تعاطا  یتسود و  نامیپ  ات  دندیسرپ  يو  زا  دعب  ماما  زا  هتفاتش و  ناشیا  دزن  هب  نایعیـش  زا  یهورگ  دیـسر  یگلاس 
مالسلاهیلع یسوم  شدنزرف ، يو ، زا  سپ  تجح  : » دومرف نانآ  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دننک . هعجارم  وا  هب  دوخ ، ینید  روما  رد 

دوشیم : لقن  صوصن  نآ  لیذ  رد  و  تسا ».

رمع نب  لضفم 
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زا سپ  تجح  يهرابرد  مالسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما  زا  هعیـش  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  ناگرزب و  زا  [ 202  ] یفعج رمع  نب  لـضفم 
. تسا یـسوم  مرـسپ  نم ، زا  سپ  ماما  لضفم ! يا  : » دومرف قداص  ماما  دهن . ندرگ  وا  تماما  هب  درادـب و  تسود  ار  وا  ات  درک ، لاؤس  دوخ 

[ . 203 « ] دنراظتنا رد  دنراد و  ار  وا  دیما  مدرم  هک  ینیشناج 

طیلس نب  دیزی 

زا یعمج  وا  هارمه  هـب  تـشاد و  ار  مارحلا  هللا  تـیب  دـصق  [ 204  ] دوب شناد  اوـقت و  لـها  زا  ناـنیمطا و  دروـم  هقث و  هک  طیلـس ، نب  دـیزی 
ماما هب  ور  دـندوب . يو  هارمه  هب  شناـیفارطا  نادـنزرف و  هک  یلاـح  رد  دروخرب ، قداـص )  ) هللادـبعوبا ماـما  هب  هار  نیب  رد  دـندوب . شناراـی 
چیه و  دیهزنم . كاپ و  ناماما ، امـش  تیادف . مردام  ردپ و  : » درک ضرع  دیـسرپ و  يو  زا  سپ  تجح  يهرابرد  درک و  مالـسلاهیلع  قداص 

شدنزرف فرط  هحفص 151 ] هب [  مالسلاهیلع -  ماما -  تسیک ؟ امش  زا  سپ  تماما  رادهدهع  دییامرفب  تسین : یـصالخ  گرم  زا  ار  سک 
ملع : » دومرف تسا و  هتسارآ  اهنادب  شدنزرف  هک  ياهتسجرب  تافص  نآ  نایب  هب  درک  عورش  دومن و  هراشا  مالسلاهیلع -  یسوم -  ترـضح 
دزن رد  تساـهنآ -  فـالتخا  دروم  هک  دوـخ  ینید  روـما  زا  دـندنمزاین -  مدرم  هک  ار  هچنآ  ماـمت  رب  یهاـگآ  شـشخب و  شنیب ، تمکح ،

رتـهب اـهنیا  يهمه  زا  هک  تسا  يرگید  یگژیو  وا  رد  تسا و  ادـخ  ياـهرد  زا  يرد  وا  تسا . راوج  نسح  قـلخ و  نسح  ياراد  وا  تسوا .
هب وا  زا  ار  تما  نیا  ياناد  شنیب و  رون ، ملع ، هاگهانپ ، روای و  رای و  لاعتم  دـنوادخ  « ؟ تسیچ یگژیو  نآ  تیادـف ، مرداـم  ردـپ و  تسا ».

اهیتحاران رپ و  ار  اهفاکش  حالصا و  ار  اهفالتخا  ظفح و  ار  اهنوخ  هلیسو  نادب  دنوادخ  ناوجون ، نیرتهب  دولوم و  نیرتهب  دروآیم . دوجو 
ار وا  نامرف  ناگدـنب  دتـسرفیم  ورف  ار  ناراب  نمیا و  ار  كانمیب  ریـس ، ار  هنـسرگ  دـناشوپیم ، ار  هنهرب  وا  يهلیـسو  هب  هدرک و  فرطرب  ار 

ناـیب وا  تسا  مدرم  فـالتخا  دروم  هک  ار  هچنآ  تسا و  شناد  شتوکـس  تمکح و  شنخـس  تسا . ناوج  نیرتهب  ریپ و  نیرتهب  دـنربیم ،
ار مالسلاهیلع  دمحم  لآ  يدهم  وا  يهیرذ  زا  هتـشاد و  ینازرا  شدنزرف  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [ . 205 « ] دنکیم
ایند و ماظن  دسافم  تسار و  ار  اهیجک  هک  تسوا  دناهداد . تراشب  نادـب  زین  يو  زا  سپ  ناماما  ربمایپ و  هک  تسا ، هتخاس  هاگآ  هداد ، رارق 

همه يرگیلاـباال  شور  هتفاـی و  شرتسگ  روج  ملظ و  هتخادـنا و  هرطیـس  داـسف ، هک  نیا  رگم  دـنکیمن  روهظ  دـنکیم و  حالـصا  ار  نید 
هدرک و لیجعت  شجرف  رد  دنوادخ  تسا  دیما  دریگ . ارف  اهبوشآ  ینارگن  جوم و  ار  نیمز  ددرگ و  یناگمه  یتخـس  تدـش و  دوش ، ییاج 

دهد ! رارق  شناروای  نارادفرط و  زا  ار  ام 

ریثک نب  دوواد 

دزاس و امش  يادف  ارم  دنوادخ  دیـسرپ . يو  زا  سپ  ماما  دروم  رد  راوگرزب  نآ  زا  دیـسر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  ینارگن  اب  يو 
نیا اب  دوواد  یـسوم .» مرـسپ  هب  « ؟ منک هعجارم  یـسک  هچ  هب  دیتفر  ایند  زا  امـش  هحفـص 152 ] داتفا و [  یقافتا  رگا  دناریمب ، امـش  زا  شیپ 

هک يروط  نامه  تشادـن  ینارگن  ماما  تخانـش  دروم  رد  دـنامن و  شلد  رد  یکـش  رگید  تفرگ و  مارآ  شبلق  دـش و  نئمطم  ماـما  نخس 
[ . 206  ] مدرکن کش  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تماما  هب  ندز  مه  رب  مشچ  کی  زگره  نم  دیوگیم : دوخ 

راتخم نب  ضیف 

لدب در و  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  يهرابرد  ینانخس  اهنآ  نیب  دش و  بایفرش  مالـسلاهیلع  هللادبعوبا  ماما  ترایز  هب  ضیف 
وا ضیف ! يا  : » دومرف درک و  ضیف  هب  ور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  دش ، دراو  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  ناشیا ، يوگتفگ  يانثا  رد  دـش .
رد دومن و  ماما  رس  تسد و  ندیسوب  هب  عورش  ضیف  نک ». مارتحا  يادا  وش و  دنلب  اج  زا  سپ  يدیسرپیم . هک  تسامـش  تسرپرـس  نامه 
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تیادف : » تفگ درک و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  بناج  هب  یهاگن  درکیم ، تساوخرد  ار  ترضح  نآ  رمع  ماود  اقب و  دنوادخ  زا  هک  یلاح 
نتشاد ناهنپ  تدش  نازیم  هب  نخس ، نیا  اب  و  ار ». تناتسود  نادنزرف و  هداوناخ ، يرآ ، « ؟ منادرگ علطم  نایرج  نیا  زا  ار  یسک  ایآ  مدرگ ،

شخبترسم ربخ  نیا  هتفر و  دوخ  یمیمص  نارای  دزن  ضیف ، میربیم . یپ  روج -  يهطلـس  سرت  زا  نایعیـش -  ماما و  بناج  زا  تماما  زار 
، تفاتش مالسلاهیلع  ماما  رـضحم  هب  دوش  هدوزفا  شنیقی  رب  هک  تساوخ  سنوی ، دوب . نایبظ  نب  سنوی  اهنآ  يهلمج  زا  داد . هدژم  اهنآ  هب  ار 

هتفگ وت  هب  ضیف  هک  تسا  رارق  نامه  زا  نایرج  سنوی ! يا  : » تفگ درک و  سنوی  هب  ور  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دـش ، بایفرـش  هک  یتقو 
هحفص 153 ] [ . ] 207 . ] دش رورسم  داش و  دوب  هدروآ  تسد  هب  هک  یتمعن  زا  تشگزاب و  نامداش  یبلق  اب  سنوی  تسا ».

یخرک میهاربا 

 - نسحلاوبا ناهگان  دوب  هتسشن  ماما  تمدخ  رد  هک  نیب  نامه  رد  دش . لیان  مالـسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما  ترایز  هب  یخرک  میهاربا 
، ناه : » دومرف درک و  وا  هب  ور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  سپس  تساخرب  اج  زا  ترضح  نآ  مارتحا  هب  میهاربا  هب  دمآ ، مالـسلاهیلع  یـسوم - 
، دش دنهاوخ  تخبشوخ  زین  یهورگ  دندرگیم و  كاله  وا  يهرابرد  یهورگ  هک  نادب  تسا ، نم  زا  سپ  امـش  تسرپرـس  وا  میهاربا ! يا 
هک شدوخ  رـصع  رد  ار  نیمز  لها  نیرتهب  دنوادخ  وا  لسن  زا  هک  نادب  دیامن . نادنچ  ود  ار  شباذـع  دـنک و  تنعل  ار  وا  يهدنـشک  ادـخ 
وا ملع  ثراو  نارگمتـس و  ندرب  نیب  زا  ملظ و  يزاسدوبان  رد  تسوا  هیبش  هک  ار  هجرف -  هللا  لجع  يدهملا  دـمحم  ینعی  شدـج -  مانمه 

دهاوـخ دـسح  يور  زا  یبـیجع -  تازجعم  يهدـهاشم  زا  سپ  ساـبعینب -  راکمتـس  ار  رفعج ] نـب  یـسوم  ترـضح   ] وا دروآ . نوریب  ار 
يهرابرد نتفگ  نخس  هب  عورش  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دندنسپن ». ناکرشم  هک  دنچره  دناسریم  ماجنا  هب  ار  دوخ  رما  دنوادخ  اما  تشک ،

نوریب وا  لسن  زا  ار  هدننک  تیاده  نت  هدزاود  يهیقب  دـنوادخ ، : » تفگ دومن و  هدرک ، تیانع  وا  هب  ادـخ  هک  یتمارک  فطل و  شدـنزرف و 
دنک ادـیپ  ناشیا  نیمهدزاود  هب  ناـمیا  سک  ره  و  دـنادرگ ، دوخ  سدـق  يارـس  دراو  هداد و  صاـصتخا  دوخ  تمارک  هب  ار  ناـنآ  دروآ و 

راتفگ زا  شخب  نیدـب  راوگرزب  نآ  نانخـس  نوچ  دـنک ». عافد  وا  زا  هدیـشک و  ریـشمش  ادـخ  لوسر  باـکر  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه 
نخس هک  دوب  لیام  میهاربا ، هک  نیا  اب  درک ، عطق  ار  دوخ  نخس  مالسلاهیلع  ماما  دندش ، دراو  هیماینب  تموکح  نانکراک  زا  یعمج  دیسر ،

رد دمآ  ماما  رضحم  هب  فرـشت  تهج  دیـسر ، ارف  دعب  لاس  نوچ  تفر و  دوخ  راید  تمـس  هب  هنیدم  زا  دشن و  قفوم  اما  دسرب  نایاپ  هب  ماما 
يدـهم  ) وا میهاربا : يا  : » دومرف هتفایرد ، ار  بلطم  مالـسلاهیلع  ماـما  تخوسیم . ترـضح  نآ  نانخـس  يهیقب  ندینـش  قوش  زا  هک  یلاـح 

، دزاسیم فرطرب  سرت -  ینارگن و  ینالوط و  ياهیراتفرگ  داـیز و  ياـهانگنت  هحفص 154 ] زا [  سپ  هعیـش -  لد  زا  ار  مغ  مالـسلاهیلع )
لاحشوخ ماما  نخس  نیا  اب  میهاربا  میهاربا »! يا  تسا  سب  ار  وت  ردق  نیمه  دومرف : سپس  دنک ! كرد  ار  وا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  سپ 

[ . 208 « ] دزاس نشور  ار  ممشچ  داش و  ارم  لد  ردقنیا  هک  متفاین  زاب  ار  زیچ  چیه  : » تفگیم هک  یلاح  رد  تشگزاب ، دش و 

يولع یسیع 

، دسرپب يو  زا  سپ  تجح  يهرابرد  راوگرزب  نآ  زا  ات  دش  دراو  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  ماما  رـضحم  هب  يولع  هللادـبع  نب  یـسیع 
مالـسلاهیلع ماما  « »؟ منک يوریپ  یـسک  هچ  زا  سپ  دیتفر ] ایند  زا  امـش  ! - ] درواین نم  يارب  ار  زور  نآ  دنوادخ  داتفا -  یقافتا  رگا  : » تفگ

دنزرف منادب ؟ ماما  ار  یسک  هچ  داتفا ، یقافتا  مالسلاهیلع  یسوم  يارب  رگا  دیسرپ : یسیع  درک . هراشا  مالسلاهیلع  یسوم  شدنزرف  فرط  هب 
يارب رگا  سپ  ار . وا  دنزرف  منادب ؟ ماما  ار  یسک  هچ  دنام ، وا  زا  يریغص  رسپ  گرزب و  ردارب  داتفا و  یقافتا  شدنزرف  يارب  رگا  سپ  ار . وا 

. تسا نینچ  هراومه  نآ  زا  سپ  و  ار ، وا  دنزرف  منادب ؟ ماما  ار  یسک  هچ  دنام ، وا  زا  يریغـص  رـسپ  گرزب و  ردارب  داتفا و  یقافتا  شدنزرف 
ار هتـشذگ  ماما  نادـنزرف  زا  وت ، ياهتجح  يهدـنامیقاب  نم ، ایادـخ ! راـب  ییوگیم : هچ ؟ مشاـبن  انـشآ  يو  عضوم  اـب  هتخانـشن و  ار  وا  رگا 

هحفص 155 ] [ . ] 209 « ] دنکیم تیافک  ار  وت  ردق  نیمه  مرادیم . تسود 
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ریثک نب  ذاعم 

ترـضح نآ  رـضحم  هب  ددرگیم ، تماما  رادهدـهع  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  سپ  هک  یماـما  زا  لاؤس  دـصق  هب  [ 210  ] ریثک نب  ذاـعم 
زا شیپ  زین  امـش  هب  ات  منکیم  تساوخرد  داد ، ار  تماما ]  ] ماقم نیا  وت  هب  تبـسن  تردپ  هب  هک  يدنوادخ  زا  : » درک ضرع  دش و  بایفرش 
هک ار  نآ  موش ، تیادف  تسا ». هدرک  ار  یفطل  نانچ  دنوادخ ، ...« » دنک تمحرم  ار  ماقم  نامه  ناتدنزرف ، هب  تبسن  دیورب ، ایند  زا  هک  نیا 
هک نیا  دومرف : دوب  باوخ  رد  وا  هک  یلاح  رد  دومرف ، هراشا  مالـسلاهیلع  یـسوم  شدـنزرف  فرط  هب  سپ  « ؟ تسیک هدرک ، نییعت  دـنوادخ 

[ . 211 « ] دوب ياهچبرسپ  زور  نآ  تسا و  هدیباوخ 

مزاح نب  روصنم 

ضرع تشاد ، ار  دوخ  زا  سپ  ماما  نییعت  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  دیـسر و  مالـسلاهیلع  قداص -  هللادبعوبا -  روضح  مزاح  نب  روصنم 
نینچ رگا  سپ  دریمیم ] یـسک  ره  ماجنارـس  هک  نیا  زا  هیانک   ] درذـگیم زور  بش و  ناسنا  سوفن  رب  داـب ! تیادـف  مرداـم  ردـپ و  : » درک

یـسوم نسحلاوبا  فرط  هب  تسا و  امـش  تسرپرـس  نامه  نیا  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسیک ؟ امـش ] زا  سپ   ] ماما داتفا ، یقاـفتا 
لاس جـنپ  زور  نآ  رد  راوگرزب  نآ  رمع  دـهد ، ناشن  ار  وا  تسرد  ات  تشاذـگ ، شرـسپ  هناش  يور  تسد  هاگنآ  درک ، هراـشا  مالـسلاهیلع 

هحفص 156 ] [ . ] 212 « ] دوب

دلاخ نب  نامیلس 

یسوم شدنزرف  ترضح  نآ  میدوب ، هتـسشن  مالـسلاهیلع  هللادبعوبا  ماما  تمدخ  منارای  زا  یعمج  اب  نم  تسا : هدرک  لقن  دلاخ  نب  نامیلس 
وا هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مدـنزرف ، نیا  هب  داـب  امـش  رب  نم  زا  سپ  : » دومرف درک و  باحـصا  هب  ور  داتـسیا ، شلباـقم  رد  هک  نیمه  دـیبلط ، ار 

[ . 213  ] تسا امش  تسرپرس 

لامج ناوفص 

میدروآ . دوب ، شیکدوک  نارود  رد  ماما  یگتسجرب  شوه و  يهرابرد  هک  ار  يو  ترابع  نیع  البق 

رفعج نب  قاحسا 

: درک ضرع  دیـسرپ و  يو  زا  سپ  ماما  يهرابرد  یلع  نب  نارمع  هک  مدوب  مردپ  دزن  دنکیم : لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنزرف  قاحـسا ،
دراو امش  رب  رد  نیا  زا  دراد و  نت  رب  درز  يهماج  ود  هک  یسک  هب  « ؟ میربب هانپ  یـسک  هچ  هب  امـش  زا  سپ  مدرم ، يهمه  ام و  موش ! تیادف 

یسوم ماما  هک  تشذگن  يزیچ  هک  نیا  ات  دوشیم ، دراو  رد  زا  یسک  هچ  هک  مدوب  بظاوم  متـسیرگنیم و  تقد  هب  نم  سپ  دش ». دهاوخ 
[ . 214  ] دوب تخرد  يهکرت  ود  شتسد  رد  درز و  هماج  ود  نت  رب  دوب و  هتساخون  یکدوک  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  مالسلاهیلع 

رفعج نب  یلع 

صاوخ و زا  یعمج  هب  هک  مدینش  مالـسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  مردپ ، زا  [ » هحفص 157 دیوگیم [ : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنزرف  یلع 
وا دـنامب  نم  زا  سپ  نم ، دـالوا  زا  سک  ره  تسا و  نم  نادـنزرف  نیرترب  وا  هـک  دـیزومایب  ار  یکین  یـسوم  مرـسپ  زا  دوـمرفیم : شناراـی 

[ . 215 « ] تسا ادخ  قلخ  يهمه  رب  ادخ  تجح  نم و  نیشناج 
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طابسا نب  دیزی 

، دـش دراو  دـیماجنا ، راوگرزب  نآ  تافو  هب  هک ، يايرامیب  رد  راوگرزب ، نآ  تدایع  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رب  طابـسا  نب  دـیزی 
هاگ ره  دومرفیم -  یسوم  شدنزرف  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  ینیبیم - ؟ ار  رسپ  نیا  ایآ  دیزی ! يا  : » دومرف درک و  وا  هب  ور  مالـسلاهیلع  ماما 
دزن رد  فـسوی  هاـنگ  اـهنت  هک  مداد ، ربـخ  وـت  هب  نم  هک  شاـب ، هاوـگ  نم  فرط  زا  وـت  دـنراد ، فـالتخا  وا  يهراـبرد  هک  يدـید  ار  مدرم 

دیشروخ هراتس و  هدزای  باوخ  رد  دناسر ، ناشیا  عالطا  هب  هک  یتقو  دوب . يو  هب  تبـسن  نانآ  دسح  دنتخادنا ، هاچ  هب  ار  وا  هک  شناردارب ،
، هللادبع شنادنزرف -  سپس  درب »... دنهاوخ  دسح  رـسپ  نیا  هب  تبـسن  ریزگان ، روط ، نیمه  دننکیم . هدجـس  وا  رب  هک  تسا  هدید  ار  هام  و 
ایصوا و یـصو  تشاد -  یـسوم  شرـسپ  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  نیا -  : » دومرف ناشیا  هب  و  دیبلط ، ار  یـسوم -  سابع و  دمحم و  قاحـسا ،

[ . 216 « ] تسا اههدنز  ناگدرم و  رب  هاوگ  املع و  ملاع 

زرحم نب  ۀملس 

هدرک و تفلاخم  دنک -  نییعت  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  دیاب  ریزگان  ماما  دـنیوگیم : هک  هعیـش -  هدـیقع  اب  هیلجع ، هورگ  زا  ناقفانم  زا  یـضعب 
 ] نیمه دـندرک . راهظا  زرحم  نب  ۀملـس  دزن  رد  ار  بلطم  نیا  دوش ! وا  نیـشناج  اـت  هدـنامن  يو  زا  سپ  يدـنزرف  هک  قداـص  ماـما  دـنتفگ :

دیوگب ار  دوخ  ناتساد  ات  دوب -  رثأتم  تخس  هک  یلاح  رد  تفاتش -  مالسلاهیلع  ماما  رضحم  هب  دینش ، ار  وا  نخـس  هملـس  هک  هحفص 158 ]
ردـقچ تفگ : نم  هب  هیلجع ، زا  يدرم  ناـجاقآ ! : » درک ضرع  دـیامن ، نییعت  ار  دوخ  زا  سپ  ماـما  هک  دـنک  تساوخرد  راوـگرزب  نآ  زا  و 

دیوشیم يروط  امش  هاگنآ  دریمب ! رگید  لاس  ود  ای  کی  دیاش  مالسلاهیلع -  هللادبعوبا  دنامب -  امـش  نیب  رد  درمریپ  نیا  هک  تسا  لامتحا 
هک تسا  رفعج  نب  یسوم  نیا  وگب : يو  هب  کنیا  : » دومرف يو  هب  مالسلاهیلع ، قداص  ماما  دیامن »... يربهر  ار  امش  ات  دیرادن  ار  یـسک  هک 

[ . 217 « ] دننادیم گرزب  نادرم  هک  ار  هچنآ  دنادیم 

نیعا نب  ةرارز 

رورـس راوگرزب  نآ  دزن  هک  یلاح  رد  مدـش ، دراو  مالـسلاهیلع  قداص -  ماـما  هللادـبعوبا -  رب  هک  تسا  هدرک  لـقن  [ 218  ] نیعا نـب  ةرارز 
دوواد ات  داد  روتـسد  نم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دوب . ياهماج  هب  هدـیچیپ  يرکیپ  اج  نامه  رد  و  دوب ، یـسوم -  نسحلاوبا ، شدالوا - 

هک رمع  نب  لضفم  اب  متفر ، نوریب  ناشیا  توعد  يارب  يو  تمدخ  زا  هک  یتقو  مزاس . رضاح  راوگرزب  نآ  دزن  ار  ریـصبوبا  نارمح و  یقر ،
توعد ار  نانآ  متفر و  باتـش  اب  دـنوریم ، ماما  يهناخ  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم ، مدـید  مدـش . فداـصم  تشاد  ار  ماـما  روضح  نتفر  دـصق 

ار لیعامسا  يور  : » دومرف هحفص 159 ] درک و [  یقر  دوواد  هب  ور  مالسلاهیلع  ماما  دندیـسر . مالـسلاهیلع  ماما  روضح  هب  هک  یتقو  مدرک ،
يا : » دومرف دوواد  هب  مالـسلاهیلع  ماما  سپ  تسا . تکرح  نودب  کشخ و  يدسج  دندید  درک ، زاب  ار  وا  تروص  يور  هک  یتقو  نک » زاب 

هـضرع سلجم  رد  نارـضاح  مامت  هب  ار  شدـنزرف  يهرهچ  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هدرم  وا  ناجاقآ ! هدرم - »؟ ای  تسا  هدـنز  وا  ایآ  دوواد !
ات درک  تهج  نادـب  ار  راـک  نیا  تفرگیم . يو  گرم  رب  فارتـعا  رارقا و  ناـشیا  زا  تسا و  هدرم  يو  هک  تـفرگ  دـهاش  ار  ناـنآ  درک و 

نیا تسا ، ماما  شراوگرزب  ردـپ  زا  دـعب  شدایز -  ملع  یگتـسیاش و  هب  رظن  لیعامـسا -  دنتـشاد ، داقتعا  هک  ار  نایعیـش  زا  یـضعب  روصت 
، يو زا  سپ  ماما  هک  دـنک  ییامنهار  دـنادرگزاب و  قح  هب  هدومرف و  تیادـه  نشور  هار  هب  ار  ناـنآ  اـت  تساوخیم  دربب و  نیب  زا  ار  روصت 
ات داد  روتـسد  رمع  نب  لضفم  هب  سپـس  دـندرک ، نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  داد . زیهجت  روتـسد  هاـگنآ  تسا . مالـسلاهیلع  یـسوم  شدـنزرف 

و دنامن ، یـسک  يارب  دیدرت  کش و  لاجم  ات  دننک  ادیپ  وا  ندرم  هب  نانیمطا  دـننیبب و  مدرم  ات  دـنک ، زاب  ار  لیعامـسا  تروص  يور  هرابود 
ایآ : » دومرف درک و  باحـصا  يهمه  هب  ور  دربب ، نیب  زا  ار  دیدرت  کش و  الماک  دشاب و  هدرک  يرتشیب  دـیکأت  تساوخ  اهنیا  يهمه  زا  سپ 
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راب : » تفگیم هدرک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  اهتسد  هاگنآ  دندرک ، فارتعا  وا  گرم  هب  دندروآرب و  دایرف  همه  هدرم »؟ ای  تسا  هدنز  وا 
دنهاوخ دوخ  ناهد  اب  ار  ادخ  رون  ندرک  شوماخ  دـصق  درک و  دـنهاوخ  دـیدرت  کش و  يدوزب  نایوگهدوهیب  هک  شاب  دـهاش  وت  ایادـخ !

ناکرـشم هک  دنچره  دناسر ، دهاوخ  لامک  مامت و  هب  ار  دوخ  رون  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دومرف -  هراشا  یـسوم  شدنزرف  فرط  هب  درک - 
دـسج يور  كاخ  دندناباوخ و  دـحل  رتسب  رد  هک  نیا  زا  سپ  دـنراذگب ، شهاگیاج  نیرخآ  رد  ار  ندـب  ات  داد  روتـسد  هاگنآ  دندنـسپن ».

هدش و طونح  يهدیشوپ  نفک  يهدرم  نیا  [ » هحفص 160 دومرف [ : ینامگ ، عون  ره  ههبش و  عفر  روظنم  هب  درک و  باحـصا  هب  ور  دنتخیر ،
ع)  ) یسوم شدنزرف  تسد  سپس  شاب - ! هاوگ  وت  ایادخ  راب  : » دومرف تسا . لیعامسا  وا  دنتفگ : مه  اب  همه  تسیک »؟ دحل  نیا  رد  نوفدم 

ماـما [ . 219 « ] ددرگ نیمز  لـها  نیمز و  ثراو  دـنوادخ  هـک  نـیا  اـت  تـسوا ، زا  وا و  اـب  قـح  تـسا و  قـح  هـب  وا  دوـمرف : و  تـفرگ -  ار 
هدمآ دوجو  هب  لیعامسا ، شدنزرف ، تماما  نوماریپ  رد  شباحصا  زا  یـضعب  دزن  هک  ياههبـش  يور  ررکم ، تاحیرـصت  نیا  اب  مالـسلاهیلع 

هک تسوا  تسا و  یلاعت  يادـخ  تسد  رد  هکلب  تسین ، ناشیا  تسد  تماما  هک  داد  حیـضوت  اهراب  ناشیا  يارب  هدیـشک و  نالطب  طخ  دوب 
باحـصا مدوب ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هک  دنکیم  لقن  ریـصبوبا  دنکیم . اطع  ار  ماقم  نیا  دنک ، هدارا  شناگدـنب  زا  سک  ره  هب 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  مالـسلاهیلع  ماما  سپ  دندروآ . نایم  هب  ار  لیعامـسا  مان  هلمج  زا  دندرب  مان  ار  ص )  ) ربمایپ يایـصوا  ترـضح  نآ 
ماما [ . 220 « ] دـنکیم نییعت  ار  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  ادـخ  اـهنت  تسین . اـم  تسد  رد  نآ  دـمحموبا ! يا  دـنگوس ، ادـخ  هب  هـن ! »
نایم زا  هک  تسا  ادخ  تسا و  یلاعت  يادخ  تسد  رد  اهنت  تسین و  طوبرم  وا  هب  ماما  نییعت  هک ، تسا  هدومرف  حیرـصت  مالـسلاهیلع  قداص 

. درادن باختنا  قح  سک  چیه  وا  زا  دعب  دنیزگیمرب و  دـنراد  ياهتـسجرب  ياهیگژیو  ناوارف و  يوکین  تافـص  هک  ار  یناسک  شناگدـنب ،
مدوب و دیز  نب  نیـسح  اب  دیوگیم : [ 221  ] حصان نب  فیرظ  هک  يروط  نامه  دندرک ، ادـیپ  نامیا  هتـسناد و  هعیـش  صاوخ  ار  بلطم  نیا 

هرابود داد و  مالس  تشذگ و  ام  رانک  زا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترـضح  هاگان  هک  دوب  يو  هارمه  هب  زین ، یلع  شرـسپ 
رفن کی  رگا  هحفص 161 ] تسا [ ؟ فورعم  ع )  ) دمحم لآ  مئاق  هب  مالسلاهیلع  یسوم  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  نیسح  هب  نم  تشگرب .
ادـخ لوسر  يالما  بلاطیبا و  نب  یلع  طخ  هک  یلاح  رد  دـشابن !؟ فورعم  هنوگچ  دومرف : سپـس  تسا . وا  مه  دـشاب  ماـن  نیا  هب  فورعم 

نب یلع  مرـسپ ! تسین .!؟ یلع  نب  دـیز  ام ، ردـپ  دزن  رد  ءالما  طـخ و  نآ  ارچ  تفگ : درک و  وا  هب  یهاـگن  شرـسپ  تسا . وا  دزن  رد  (ص )
وا بدا  زا  هدوب و  شردارب  اب  هراومه  دیز ، تردپ  مرسپ - ! ور -  نیا  زا  دنمدرم . ناماما  نارورس و  مالسلامهیلع ، یلع  نب  دمحم  نیسح و 

ار شناردارب  زا  یکی  دتفیب ، یقافتا  مالـسلاهیلع  یـسوم  يارب  رگا  ردـپ ! تسا . هدرک  هدافتـسا  وا  ینید  یهاگآ  هقف و  زا  هدـش و  رادروخرب 
[ . 222 « ] ار شدنزرف  رگم  دهدیمن ، رارق  یصو  ار  یسک  مسق  ادخ  هب  هن ! دهدیم ؟ رارق  دوخ  یصو 

نایعیش زا  رگید  یکی 

وا خساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما  دنک . نییعت  ار  شدوخ  زا  سپ  ماما  ات  درک  اضاقت  وا  زا  دش و  دراو  مالسلاهیلع  قداص  ماما  رب  نایعیش  زا  یکی 
[ . 223 « ] تسا نارمع -  نب  یسوم  ینعی ، تاروت -  بحاص  مانمه  وا  هک  دینادب  تسا ، امش  مئاق  امش ، نیمتفه  : » دومرف

راوگرزب نآ  باحصا  زا  یکی 

ماما دنک . نیعم  يو  يارب  ار  دوخ  زا  دعب  تجح  ات  درک  تساوخرد  دش و  ترضح  نآ  روضح  بایفرش  مالسلاهیلع  ماما  باحـصا  زا  یکی 
. ] زور تفه  يدرمش »؟ زور  دنچ  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  درمش . هبنش  ات  هبنش  کی  زا  ار  اهزور  وا  رامشب ». ار  اهزور  : » دومرف مالسلاهیلع 
وا و  تسین ، يزاب  هچیزاـب و  لـها  هک  یـسک  اـههام ، ییانـشور  ناراـگزور و  دیـشروخ  اههبنـش ، يهبنـش  : » دومرف هلـصافالب  هحفص 162 ]

لوق زا  هک  یصوصن  زا  یضعب  اج  نیا  ات  [ . 224 « ] دومرف هراشا  مالسلاهیلع  یسوم  شدنزرف  فرط  هب  سپس  تسا . امش  مئاق  امش ، نیمتفه 
ثعاب دوخ  اهنیا  تفرگ و  نایاپ  دوب ، هدیسر  مالـسلاهیلع  یـسوم  نسحلاوبا  شدنزرف  تماما  يهرابرد  مالـسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما 
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لها ماما  هک  تسا  يدـنوادخ  فاطلا  نیرتمهم  هلمج ، زا  میتفگ -  هک  يروط  ناـمه  تماـما -  تسا . راوگرزب  نآ  تماـما  هب  نیقی  عطق و 
زا یشخب  هب  هدنیآ  رد  ام  و  تسا ، یگژیو  نیمه  هب  طوبرم  لامک ، یگتسیاش و  رصانع  مامت  دناهتفای و  صاصتخا  نادب  مالـسلامهیلع  تیب 

درک . میهاوخ  هراشا  درادیمرب ، راوگرزب  نآ  تماما  زار  زا  هدرپ  هک  يرگید  ياهیگتسجرب 

ماما یملع  ياهیگژیو 

، ءایـصوا ءایبنا و  ملع  دـننامه  راوگرزب  نآ  ملع  دوب ، یلقن  یلقع و  مولع  عاونا  ماـمت  هب  شناـمز ، لـها  نیرتاـناد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماـما 
دناهدرک هماقا  ناهرب  لیلد و  زا  یلیس  بلطم ، نیا  تابثا  يارب  هعیش  ناملکتم  یباستکا -  مدرم ، رگید  دننام  هن  دوب -  ادخ  فرط  زا  یماهلا 

مالـسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شیوخ  دـنزرف  ناوارف  ملع  رب  مالـسلاهیلع ، قداـص  رفعج  ماـما  درادیمنرب ، دـیدرت  کـش و  هک 
و داد ». دـهاوخ  خـساپ  ار  وت  یهاـگآ  اـب  یـسرپب ، تسا  نآرق  رد  هچنآ  رگا  مرـسپ ، نیا  زا  : » دومرف یـسیع  هب  وا  يهراـبرد  هداد و  یهاوگ 
، ناشفالتخا دروم  ینید  روما  رد  دندنمزاین ، نادب  مدرم  هچنادب  یهاگآ  تواخس و  ییاناد ، تمکح ، ملع ، : » دومرف ترـضح  نآ  يهرابرد 

ینید ریغ  ینید و  مولع  زا  نونف  ماـمت  نادنمـشناد  هک  سب ، راوگرزب  نآ  موـلع  یگدرتـسگ  رد  ردـق  نیمه  هحفـص 163 ] تسوا [ »... دزن 
ملاع هب  فورعم  راوگرزب  نآ  نایوار ، نایم  هک  اج  نآ  ات  دـناهدرک ، مهارف  یناوارف  تافیلأت  تسا و  رپ  اـهباتک  هک  دـناهدرک  لـقن  يردـقهب 

[ . 225  ] دوب شنامز  مدرم  نیرتهیقف  وا  دناهدرک و  لقن  یناوارف  ثیداحا  مالسلاهیلع  یسوم  نسحلاوبا  زا  مدرم  دیوگیم : دیفم  خیش  تسا .

ماما ياوقت  تدابع و 

هراشا

، شناردـپ زا  هک  نآ  رب  هوالع  دـش . گرزب  تعاط  تدابع و  هاگیاپ  رد  هدرک و  دـشر  اوقت  یکاـپ و  نادـناخ  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماـما 
رد ار  دوخ  تاناکما  مامت  هدومن و  ادخ  هار  ناینابرق  ار  دوخ  يهمئا  مامت  هک  دوب ، هدرب  ثرا  هب  ار  وا  هب  صالخا  نامیا و  ادـخ و  هب  تبحم 

نامیا ندعم  اوقت و  ساسا  مالسلامهیلع ، تیب  لها  نیاربانب  دندوب . هدرک  فرص  قافن ، كرـش و  يهملک  يدوبان  ادخ و  نید  شرتسگ  هار 
رادیاپ یتنس  هتشگن و  راوتسا  یبجاو  چیه  تشادیمن . دوجو  يدحوم  هدرکن و  شتسرپ  ار  ادخ  یسک  چیه  دندوبن ، نانآ  رگا  دناهدیقع . و 
يهناخ رد  ار  اوقت  لاکـشا  عاونا و  مامت  مالـسلاامهیلع ، رفعج  نب  یـسوم  ماما  دشیمن . ارجا  مالـسا  رد  ینامرف  روتـسد و  چیه  دـنامیمن و 

زامن و لاح  رد  ای  رادهزور ، ای  دوبن : نوریب  لاح  هس  زا  کلام -  يهتفگ  هب  انب  مالـسلاهیلع -  قداص  ماما  شردپ  اریز  دیدیم ، مسجم  دوخ 
يزیچ كاشوپ  كاروخ و  زا  شدوخ  يهداوناخ  يارب  هک  يردقب  دناشوپیم ، سابل  دادیم و  اذغ  ار  نادنمتسم  دوب ، ادخ  رکذ  لوغشم  ای 

هدید شردپ  زا  ار  اهنیا  مامت  مالسلاهیلع  یـسوم  ماما  دادیم . ماجنا  وا  هب  برقت  ادخ و  هار  رد  هنادنمتواخـس  ار  اهنیا  مامت  [ 226  ] دنامیمن
نامز درف  نیرتدباع  راوگرزب  نآ  هک  دـناهدرک  لقن  ناخروم  دوب . هدـش  يو ، تیـصخش  رـصانع  یتاذ و  تاموقم  زا  هتفرگ و  وخ  اهنآ  اب  و 

تعاط و رد  یناسنا ، مشچ  زگره  اریز  دـش ، هحفـص 164 ] نادهتجم [  رویز  حلاص و  دـبع  هب  بقلم  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هدوب  [ 227  ] دوخ
میروآیم : اج  نیا  رد  ار  وا  تدابع  تعاط و  ياههولج  زا  ياهنومن  ام  دوب و  هدیدن  ار  وا  ریظن  تدابع ،

ماما زامن 

مامت اب  درکیم و  تولخ  گرزب  يادـخ  اب  هک  دوب  یتاعاس  ناـمه  مالـسلاهیلع  ماـما  رظن  رد  تاـعاس  نیرتدنمـشزرا  نیرتهب و  هک  یتسارب 
کـشا هچنآ  داتـسیایم ، یلاعت  يادخ  ربارب  رد  اعد  ای  زامن و  يارب  هک  یتقو  دناهدرک ، لقن  نایوار  دشیم . وا  هجوتم  شفطاوع  ساسحا و 

لاح رد  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  دوب و  بارطـضا  لاح  رد  سرت  مغ و  زا  داتفایم و  شپط  هب  شبلق  درکیم و  ریزارـس  اجکی  تشاد  مشچ  رد 
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زامن بیقعت  لوغشم  باتفآ  عولط  ات  دعب ، تخاسیم و  لصتم  حبـص  زامن  هب  ار  اهنآ  درکیم و  رازگرب  ار  بش  ياههلفان  دنارذگیم ، زامن 
[ . 228  ] دشیم رهظ  لاوز  کیدزن  ات  درکیمن  دنلب  هدجس  زا  رس  ادخ  دیجمت  اعد و  زا  تشاذگیم و  هدجـس  هب  رـس  ادخ  يارب  و  دشیم ،

هدجس لاح  رد  درکیم و  هدجـس  کی  دشیم و  ص )  ) ربمایپ دجـسم  دراو  بش  لوا  هک  دوب  نیا  ترـضح ، نآ  تعاط  ياههولج  هلمج  زا 
لها ای  يوقتلا و  لها  ای  كدـنع ، نم  وفعلا  نسحیلف  يدـنع ، بنذـلا  مظع  . » دومنیم وا  سرت  صالخا و  زا  تیاـکح  هک  تشاد  ياهمزمز 

يراز و لاح  اب  ار  تاملک  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  شزرمآ ».! اوقت و  لها  يا  وکین ، وت  شـشخب  وفع و  اما  تسا ، گرزب  نم  هاـنگ  « » ةرفغملا
ياهلولـس رد  ار  وا  دیـشرلا  نوراه  ناـمز ، توغاـط  هک  یماـگنه  [ . 229  ] دـشیم حبـص  هک  یتـقو  اـت  درکیم  رارکت  هیرگ  یگتـسکش و 

تهج نیا  زا  ار  ادخ  تسا و  نادرگرـس  اههشیدنا  و  ناریح ، اهلقع  هک  يدح  هب  دش ، تدابع  تعاط و  شراک  اهنت  درک . ینادـنز  کیرات ،
وت زا  تتدابع  يارب  یتولخ  ياج  هراومه  ایادـخ ! راـب  [ » هحفـص 165 تفگیم [ : ساپـس  هدرک ، تمحرم  شتعاط  يارب  یغراف  ياـج  هک 

تدابع يارب  یـصاخ  شور  مالـسلاهیلع  ماما  یتسارب  [ . 230 « ] يدـناسر تباـجا  هب  هک  میوگیم  ساپـس  ار  وت  سپ  مدرکیم ، تساوخرد 
. دوب قیمع  ینامیا  زا  هدنکآ  شلد  ادخ و  تبحم  رد  قرغ  شدوجو  تسا . هدوبن  وا  ریظن  ادخ ، هب  هجوت  تعاط و  رد  یسک  چیه  هک  تشاد 

عولط زا  سپ  زور  ره  يدـنا ، لاس و  هد  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  نسحلاوبا  دـیوگیم : راوگرزب  نآ  تداـبع  لوط  يهراـبرد  [ 231  ] ینابیش
يارب هتسجرب ، ياهنومن  وا ، هک  هدرک  فارتعا  بلطم  نیا  هب  نوراه  شنمشد  دنارذگیم . هدجس  کی  اب  ار ، [ 232  ] لاوز تقو  ات  دیشروخ 
يالاب زا  دوب و  هدرک  سوبحم  [ 233  ] عیبر نادـنز  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دومن  ار  فارتعا  نیا  یعقوم  نوراه  دوب . نامیا  ادـخ و  هب  هجوت 

درک بجعت  تلاح  نیا  زا  دهد ، عضوم  رییغت  هک  نیا  نودب  هداتفا  نادنز  زا  ياهشوگ  رد  ياهماج  دید  درکیم ، هحفص 166 ] هراظن [  خاک 
وا تسا ، رفعج  نب  یسوم  هکلب  تسین ، هماج  نآ  نینمؤملاریما ! ای  تسیچ !؟ منیبیم  اج  نآ  رد  زور  همه  هک  ياهماج  نآ  تفگ : عیبر  هب  و 

صخش نیا  هک  یتسارب  تفگ : بجعت  يور  زا  دش و  هدزتریح  نوراه  دراد . هدجس  کی  لاوز  تقو  ات  دیسشروخ  عولط  زا  سپ  زور  ره 
نوراه هب  ور  دینـش ، ایند  زا  شايریگهرانک  ماما و  ییاسراپ  هب  تبـسن  ار  نوراه  فارتعا  هک  نیا  زا  سپ  عیبر  تسا ! مشاـهینب  ناـبهار  زا 

رب نادنز ، رد  ردقنیا  ارچ  سپ  نینمؤملاریما ! ای  : » تفگ تشاد ، ار  ترـضح  نآ  رب  نتفرگن  تخـس  يدازآ و  ياضاقت  هک  یلاح  رد  درک و 
[ . 234 « ] دـشاب روط  نیا  دـیاب  تاهیه ! : » تفگ تشاد ، وا  ینطاـب  یمحریب  زا  تیاـکح  هک  داد  یخـساپ  نوراـه  دـیاهتفرگ !!؟ تخـس  وا 

ثعاب نیمه  دوب و  هتخاس  روک  ار  وا  تنطلـس  هب  شایگتـسبلد  ایند و  هب  يو  صرح  اـما  تسنادیم ، ار  ماـما  ییاـسراپ  تاـماقم و  نوراـه 
هریت و ياهمغ  نیگمهـس و  بئاصم  ضرعتم  هک  اجنآ  يرتشیب -  حیـضوت  هدـنیآ  رد  ام  و  هحفص 167 ] دریگب [ . تخـس  ماما  رب  ات  دشیم 

ماـما هک  یعقوم  کـهاش -  نب  يدنـس  رهاوخ  داد . میهاوـخ  هراـب  نآ  رد  میوـشیم -  دـید ، نوراـه  تسد  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  يراـت 
دمح و هب  دناوخیم ، ار  ءاشع  زامن  هک  یتقو  راوگرزب  نآ  : » دیوگیم ماما  تدابع  يهرابرد  دوب -  ینادنز  شردارب  يهناخ  رد  مالسلاهیلع 

اپب ار  حبـص  زامن  دـناوخیم و  زامن  حبـص  عولط  ات  تساخیمرب و  سپـس  تشذـگیم ، بش  هک  نیا  ات  دـشیم  لوغـشم  اعد  ادـخ و  يانث 
رادیب رهظ  لاوز  زا  شیپ  دیباوخیم و  سپـس  دمآیم ، الاب  زور  ات  تسـشنیم  هاگنآ  باتفآ ، عولط  ات  تفگیم  ادخ  رکذ  دعب  تشادیم و 
برغم زامن  هک  نیا  ات  دشیم ، ادخ  رکذ  لوغـشم  دعب  تشادیم و  اپب  ار  رـصع  زامن  هک  نیا  ات  دناوخیم  زامن  تفرگیم و  وضو  دشیم و 

لیلد دش  لقن  هچنآ  [ . 235 « ] تفر ایند  زا  هک  یتقو  ات  دوب  وا  شور  هار و  نیا  و  دناوخیم ، زامن  ءاشع  برغم و  نیبام  هاگنآ  دناوخیم ، ار 
شدایز ياههدجـس  رطاخ  هب  دوب و  زامن  لوغـشم  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  يو  تسا . لاعتم  يادـخ  هب  وا  هجوت  تدابع و  هب  ماـما  يهقـالع  رب 

، راوگرزب نآ  ینیب  ياهتنا  یناشیپ و  يور  زا  ار  اـهنآ  ترـضح  نآ  مـالغ  هک  دوب  هتـسب  رتش  يوناز  دـننامه  هدجـس ] عضاوم  رد   ] ییاـههنیپ
يأر اـنینرع  هنم و  ۀـهبج  تحرقف  هتنفث  هنم  دوجـس  لوطل  تلاـط  دـیوگیم : هدرک و  هراـشا  بلطم  نیا  هب  ارعـش  زا  یکی  درکیم . ضارقم 

[ . 236  ] انیح اهب  يرابلا  رکش  ۀمعن  هتینم و  نجسلا  یف  هتغارف 

راوگرزب نآ  يهزور 
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، دوب زامن  لاح  رد  ار  اهبش  رادهزور و  اهزور  هراومه  دـنارذگیم . ادـخ  تعاـط  رد  ار  دوخ  یگدـنز  ماـیا  زا  يرایـسب  مالـسلاهیلع  ماـما 
 ] راذـگورف ار  هزور  ریغ  هزور و  زا  یبحتـسم ، تداـبع  عون  چـیه  راوگرزب  نآ  دـنکفا . نادـنز  هب  ار  وا  نوراـه  هک  یتـقو  نآ  زا  صوصخب 

تفگیم . ساپس  رکش و  دوب ، هدرک  وا  بیصن  تدابع  يارب  هک  یتغارف  نیا  رطاخ  هب  ار  ادخ  درکیمن و  هحفص 168 ]

ماما جح 

نآ زا  دادیم ، ماجنا  ار  نآ  صالخا  لیم و  يور  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  رگم  دشاب ، وا  تیاضر  دروم  ادـخ و  بوبحم  هک  دوبن  يراک 
هارمه هب  هبترم  راهچ  درک و  رازگرب  دندشیم  هدرب  وا  شیپاشیپ  يراوس  ياهبکرم  هک  یلاح  رد  هدایپ و  ياپ  اب  هک  ادخ  يهناخ  جـح  هلمج 

، هک دـنکیم  لقن  درکیم  تفاسم  یط  ناوراک  نیا  هک  یتدـم  يهرابرد  رفعج  نب  یلع  تفر . جـح  هب  شاهداوناـخ  ماـمت  رفعج و  شردارب 
دیـشک لوط  زور  کی  تسیب و  یمراهچ  زور و  راهچ  تسیب و  موس  رفـس  و  زور ، جـنپ  تسیب و  مود  رفـس  زور و  شـش  تسیب و  لوا  رفس 

هبترم کی  دوب ، هجوتم  ادخ  هب  شاهشیدنا  لد و  دشیم و  ادـج  مدرم  زا  تفریم و  رانک  هار  زا  هللاتیب ، هب  شیاهترفاسم  رتشیب  رد  [ . 237]
 ] رتشیب هک  تسا  هداـتفا  قاـفتا  وا  يارب  [ 238  ] یخلب قیقـش  اب  یناتـساد  تفر و  هکم  هب  سانـشان  تروص  هب  دـنادب ، یـسک  هک  نیا  نودـب 

لاس رد  جح ، لامعا  دصق  هب  قیقش  تسا : رارق  نیا  زا  ناتساد  لصا  و  دناهتشون ، ار  ناتساد  نآ  ماما ، لاح  حرش  ناگدنـسیون  هحفص 169 ]
، تخادرپ نایجاح  لاوحا  هب  دش ، رقتسم  دوخ  ياج  رد  هک  یتقو  دمآ . دورف  هیـسداق  رد  دش و  مارحلا  هللا  تیب  مزاع  لاس 146 ه  ای  149 ه ،

يروط هب  داتفا -  شمـشچ  هبترم  کی  دوب  نایجاح  رب  شرگن  هعلاطم و  مرگرـس  هک  نایم  نآ  رد  تسیرگنیم و  اهنآ  یگدامآ  نازیم  هب  و 
زا ادـج  اهنت و  تشاد ، مشپ  زا  ياهماـج  شیاـههماج ، يـالاب  هک  مادـنا ، رغـال  نوگمدـنگ ، امیـس ، شوخ  یناوج  هب  دـیوگیم -  دوخ  هک 

ياهشوت نوچ  تسا و  هیفوص  زا  ناوج  نیا  هک  درک  روطخ  شلد  رد  تسین . روشحم  نانآ  اب  هتـسشن و  اـهنآ  لاـمعا  زا  رود  مدرم و  يهمه 
هک تفرگ  میمـصت  قیقـش  دشاب . نایجاح  شود  يور  ینیگنـس  راب  دهاوخیم  درادن ، هارمه  هب  رفاسم  يارب  مزال  لیاسو  زا  يزیچ  درادن و 

، دیـسر وا  یکیدزن  هب  قیقـش  هک  نیمه  ددرگرب ! تسرد  تسار و  هار  هب  دوش و  فرـصنم  راک  نآ  زا  ات  دنک  شنزرـس  ار  وا  دورب و  وا  دزن 
اهنامگ يرایسب  زا  قیقش ! يا  : » دومرف رهم  زا  رپ  هتـسهآ و  ینایب  اب  درک و  وا  فرط  هب  یهجوت  ناوج  دیوگب ، وا  هب  ینخـس  هک  نیا  زا  شیپ 

دوـخ راـک  هب  تفگ و  كرت  ار  وا  سپـس  تفگن ، يرگید  نخـس  نـیا ، زا  شیپ  [ . 239 « ] تسا هانگ  اهنامگ  زا  یـضعب  هک  دـینک  يرود 
مارتحا دیرپ و  شرس  زا  لقع  داد ، ربخ  وا  نطاب  زا  دز و  ادص  ار  وا  مان  هب  هک  ناوج ، نآ  راک  زا  رطاخ  ناشیرپ  تام و  قیقـش  دش ، لوغـشم 

هدرک دب  نامگ  وا  يهرابرد  هک  نیا  زا  تسا و  ادخ  يهتـسیاش  ناگدنب  زا  وا  هک  درک  ادیپ  نانیمطا  درک و  ساسحا  شلد  رد  وا  زا  يدایز ،
ار وا  هچره  دـنک . شـشخب  ياـضاقت  دوخ  ياـطخ  زا  دـبلطب و  شزوپ  وا  زا  دورب و  وا  دزن  هراـبود  هک  تفرگ  میمـصت  دـش و  نامیـشپ  دوب 

شرفـسمه دید  داتفا ، وا  هب  شمـشچ  قیقـش  هبترم  کی  دـندمآ ، دورف  هضف )  ) نابایب رد  اهناوراک  هک  یتقو  هحفـص 170 ] تفاین [ . تسج ،
ات داتـسیا ، دطلغیم ، شیاههنوگ  هب  دیراورم  نوچ  شکـشا  و  برطـضم ، شندب  ياضعا  ادـخ  فوخ  زا  هک  یلاح  رد  تسا  زامن  لوغـشم 

انامه و  ناوخب : قیقـش ! يا  : » دومرف درک و  وا  فرط  هب  یهاگن  ناوج  نآ  دسرپب ، يزیچ  هک  نیا  زا  شیپ  دش ، غراف  شزامن  زا  يو  هک  نیا 
هب تفگ و  كرت  ار  وا  سپـس  [ . 240 « ] تفای تیادـه  داد و  ماجنا  هتـسیاش  لمع  دروآ و  نامیا  درک و  هبوت  هک  ار  هک  نآ  ماهدـنزرمآ  نم 
نم نطاب  رد  هچنآ  راب  ود  وا  ابجع ! ایادخ ! تفگیم : هراومه  دزیم و  اپ  تسد و  اههشیدنا  راکفا و  زا  یجاوما  رد  قیقـش  تفر و  دوخ  هار 

يهرابرد قیمع  يرکف  هب  تسا ، ناگتفای  تیاده  زا  و  ادخ ، هب  لصاو  ناگدنب  زا  وا  تسا . لادبا  زا  وا  هک  هتبلا  دروآ ! نابز  هب  دوب  هتـشذگ 
نآ هب  شمشچ  درک ، وجتسج  هب  عورش  اج  نآ  رد  قیقش  دیسر . ءاوبا )  ) هب هک  نیا  ات  دیدرونیم ، رد  ار  ءارحـص  ناوراک  دوب و  هتفر  ورف  وا 
هاچ رد  هک  دوب  یکچوک  کشم  شتسد  رد  درادیمرب ، بآ  هداتـسیا و  یهاچ  رانک  وا  هک  دید  ناهگان  تفاتـش . وا  بناج  هب  داتفا و  ناوج 

: تفگیم دوب ، هداد  رارق  بطاـخم  ار  ادـخ  ناـمیا  عوضخ و  تیاـهن  اـب  هک  یلاـح  رد  درک ، نامـسآ  فرط  هب  یمـشچ  يهشوگ  وا  داـتفا ،
وت زج  نم  نم ! ياقآ  نم ، يادخ  ینم ! ياذغ  توق و  وت  مایگنـسرگ  ماگنه  ینم و  ندیماشآ  بآ  وت  موش  بآ  يهنـشت  هک  یتقو  ایادخ ! »
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کشم هک  یلاح  رد  دمآ  الاب  هاچ  رس  ات  بآ  يروف  هک  نیا  ات  تفگن ، نیا  زا  شیب  و  ریگم »... نم  تسد  زا  ار  مبآ  کشم  مرادن ، ار  یسک 
تمـس هب  سپـس  دـناوخ ، زاـمن  تعکر  راـهچ  تخاـس و  وـضو  نآ  زا  تـشادرب و  ار  نآ  درک  زارد  ار  شتـسد  . درکیم شدرگ  بآ  يور 

هب هتفر و  ولج  قیقـش  دیماشآ . نآ  زا  هداد  ناکت  ار  اهنآ  تخیر و  کشم  لخاد  تشادرب و  نآ  زا  یتشم  تفر و  نابایب  ياهنش  زا  ياهدوت 
يرهاظ و ياهتمعن  قیقـش ! يا  [ » هحفـص 171 ناروـخب [ ! نم  هب  تسا ، هدرک  تمحرم  وـت  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  تفگ : داد و  مالـس  يو 
رد دیماشآ  نآ  زا  زین  وا  داد و  وا  هب  ار  کشم  سپـس  شاب »! نامگ  شوخ  تراگدرورپ  هب  سپ  تسا ، یندشن  مامت  نم  رب  دـنوادخ  ینطاب 

يزور دنچ  دوب ، هدیماشاین  نآ  زا  رتاراوگ  رتذیذل و  یندیماشآ  زگره  دیوگیم -  دوخ  هکنانچ  قیقش -  دوب ، رکش  اب  هتخیمآ  مرن  درآ  نآ 
ۀبق  » رانک رد  ار  وا  هک  هکم ، رد  رگم  دندیدن  ار  رگیدکی  دش  ادـج  وا  زا  هک  دـعب  دـنام و  اج  نآ  رد  یندـیماشآ  یندروخ و  هب  لیم  نودـب 
حبص يدیفس  هک  نیا  ات  دوب  لاح  نیمه  هب  دناوخیم و  زامن  يراز  هیرگ و  عوشخ و  اب  هک  دید  یلاح  رد  بش ، رخآ  یکیرات  رد  بارشلا »

اب ار  حبـص  زامن  دروآ و  اجب  ار  رجف  زامن  تعکر  ود  اج  نآ  رد  دـش و  راپـسهر  فاطم » رانک   » فرط هب  تساخرب و  اج  زا  هاـگنآ  دـمآرب ،
زامن فاوط ، زا  تغارف  زا  سپ  درک و  فاوط  ار  نآ  دیـشروخ  عولط  زا  سپ  درک و  هبعک  يهناخ  بناـج  هب  ور  سپـس  درک ، رازگرب  مدرم 

يو لابند  هب  دنک ، لصاح  فرـشت  شرادید  هب  دهدب و  وا  هب  یمالـس  هک  نیا  دصق  هب  قیقـش  دش . جراخ  تیب  زا  هاگنآ  دروآ ، اجب  فاوط 
مدرم ياههدوت  دـنتفرگ . ار  شپچ  تسار و  تمـس  دـندیدرگیم و  شفارطا  رد  هک  دـید  ار  نامالغ  نارازگتمدـخ و  هاـگان  درک . تکرح 

ار شرفسمه  مان  راوگرزب  نآ  نایفارطا  زا  دنام و  تفگش  رد  تلاح  نآ  زا  قیقـش  دندیـسوبیم . ار  وا  ياهولهپ  اهتسد و  دندروآ ، موجه 
یگرزب تمارک و  نانچ  هک  درک  ادـیپ  نیقی  دروآ و  نامیا  قیقـش  هک  دوب  اج  نآ  تسا .» مالـسلاهیلع  مظاـک  یـسوم  نیا  : » دـنتفگ دیـسرپ :

رصبا ناک  يذلا  ام  هنم و  نیاع  امب  هنع  یخلبلا  قیقش  لس  تسا : هدروآرد  رعش  هب  ار  دادیور  نیا  ءارعش  زا  یکی  تسا ، [ 241  ] ماما راوازس 
لأسی هنا  تمهوت  رکفتا و  امئاد  تلز  امف  داز  هل  سیل  هدـحو و  ارئاس  رمـسا  مسجلا  لحان  نوللا  بحاش  اصخـش  تنیاع  تججح  امل  لاـق :
ریحم یلقع  هتیدانف و  هبرشی  ءانالا و  یف  لمرلا  عضی  رمحالا  بیثکلا  یلع  دیق  نود  لوزن  نحن  هتنیاع و  مث  ربکألا  جحلا  هنأ  ردأ  مل  سانلا و 

[ . 242  ] رفعج نب  یسوم  مامالا  اذه  لیق  اذه  کی  نم  جیجحلا  تلأسف  رکس  اقیوس و  هتنیاع  هنم  یناقس  املف  ۀبرـش  ینقـسا  هحفص 172 ] ] 
لمحت دـح  رد  ار  هتـشاد  دوجو  راوگرزب  نآ  رد  سـشناد  نامیا و  زا  هچنآ  مالـسلاهیلع و  ماما  تاـمارک  زا  ياهشوگ  قیقـش ، ناتـساد  هتبلا 

دزاسیم . نشور  سوفن ،

راوگرزب نآ  ندرک  توالت  نآرق 

. دومنیم توالت  يرگنفرژ  تقد و  اـب  ار  نآ  دوب . شتـشحو  ماـگنه  هب  يو  مدـمه  مالـسلاهیلع و  ماـما  ياـهتولخ  سینا  دـیجم ، نآرق 
يهرابرد [ . 243  ] دـندرکیم هیرگ  وا  توالت  يارب  ناگدنونـش  هدوب و  نوزحم  ندـناوخ  ماـگنه  و  درکیم ، توـالت  یـسک  ره  زا  رتاـبیز 

ناسنا ییوگ  دناوخیم ، نآرق  هک  یتقو  دوب . نیگمغ  راوگرزب  نآ  ندناوخ  نآرق  دنکیم : لقن  صفح  ترضح ، نآ  نآرق  توالت  تیفیک 
یهن رما ، رد  دوب و  قیقد  دوخ ، بادآ  تامیلعت و  رد  درکیم و  توالت  ار  دـیجم  نآرق  بیترت ، نیا  هب  [ . 244  ] تسا هداد  رارق  بطاخم  ار 

تسیرگنیم . تقد  هب  نآرق ، ماکحا  و 

ادخ سرت  زا  ترضح  نآ  يهیرگ 

، مالسلاهیلع نینمؤملاریما  شدج ، هحفص 173 ] نوچ [  وا  تشاد ، ار  ادخ  تیـشخ  فوخ و  مدرم  يهمه  زا  شیب  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما 
زا هراومه  هک  دنیوگیم : هدرک و  لقن  لاعتم ، يادخ  زا  راوگرزب  نآ  فوخ  هزادـنا  يهرابرد  نایوار  دوب . ادـخ  زا  تیـشخ  فوخ و  رهظم 

[ . 245  ] دشیم رت  شمشچ  کشا  زا  شفیرش  نساحم  هک  نیا  ات  تسیرگیم  ادخ  فوخ 
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ناگدرب يزاسدازآ 

هار رد  هدـیرخ و  ار  اهنآ  زا  نت  رازه  هک  يروط  هب  دوب . ناگدرب  هب  شناسحا  هجوت و  مالـسلاهیلع  ماما  یگدـنب  تعاـطا و  رهاـظم  هلمج  زا 
[ . 246  ] درک دازآ  وا ، هب  برقت  اضر و  يارب  ادخ و 

ماما یئاسراپ 

تمعن و هب  تشاد و  ادـخ  هب  هجوت  قح ، هب  وا  دوب . نآ  ياهرویز  رز و  اهتمعن و  زا  نادرگور  ایند و  نایاسراپ  دمآرـس  مالـسلاهیلع  ماـما 
هب دـیوگیم : هدرک و  لـقن  وا  ییاـسراپ  نازیم  زا  دـیمح  نب  میهاربا  دوب . هتـسب  لد  دوـب ، هدرک  اـیهم  شیارب  نیرب ، تشهب  رد  هک  یتـمارک 

نآرق هتخیوآ و  يریـشمش  امرخ و  گرب  زا  هسیک  کی  زج  يزیچ  هناـخ  نآ  رد  مدـش  دراو  دـناوخیم  زاـمن  اـج  نآ  رد  ماـما  هک  ياهناـخ 
دراد دوجو  نادنمتسم  يهناخ  رد  هک  ياهیلوا  لیاسو  زا  یتح  يو  يهداس  يهناخ  تشاد ، ياهنادهاز  یگدنز  یتسارب  [ 247  ] مدیدن دیجم 

زا هک  يداـیز  یعرـش  قوقح  ناوارف و  لاوما  نآ  رب  هوـالع  دوب . نآ  زا  يو  ضارعا  اـیند و  هب  وا  نتـسبن  لد  رب  لـیلد  دوخ  نیا  دوب و  یهت 
هتـشاد و قلعت  ترـضح  نآ  هب  هک  يرگید  يزرواشک  ياهنیمز  و  هیرـسب »  » کـلم نینچمه  دـشیم ، عمج  راوگرزب  نآ  دزن  هعیـش  ناـهج 
هحفـص 174] درکیم [ . قافنا  وا  ياضر  بلط  ادخ و  هار  رد  نامورحم  ناگدنامرد و  هب  هنادنمتواخـس  ار  همه  دنتـشاد ، یناوارف  لوصحم 

لد ایند و  زا  يرود  یـشومارف و  دوخ  يالاو  يهنومن  هک  ار  ص )  ) ربمایپ گرزب  یباحـص  يرافغ ، رذوبا  لاح  حرـش  هراومه  راوگرزب  نآ 
نم فرط  زا  ار  ایند  دـنوادخ  تفگیم : هتـسویپ  هک  دزرمایب  ار  رذوبا  دـنوادخ  : » دومرفیم هدرک و  لقن  شنارای  يارب  تسا ، نآ  هب  نتـسبن 
رمک هب  ار  یکی  هک  هنیمـشپ  يهچراپ  ود  زا  سپ  و  ماش ، ار  يرگید  مروخب و  راهن  ار  یکی  هک  نیوج  نان  صرق  ود  زا  سپ  دنک ! شهوکن 
ربارب رد  نینچ  نیا  ار  ربمایپ  هباحص  ناگرزب  يهنادواج  يهریـس  مالـسلاهیلع  ماما  [ . 248 « ] مهد رارق  دوخ  شود  يادر  ار  يرگید  مدـنب و 

رد ییابیز  يوگلا  ات  دناوخیم  شباحـصا  يارب  ار  اهنآ  غورفرپ  یناگدـنز  حرـش  درکیم و  دای  تمظع  هب  ار  نانآ  هداد و  رارق  شنامـشچ 
دنشاب . يویند  یگدنز  نیا 

ماما ششخب  لذب و 

هراشا

، شیـالاو دنمـشزرا و  ياـهیگژیو  هلمج  زا  دوـب  اـهیگژیو  تافـص و  رد  یناـسنا  لـماک  ياـههنومن  نیرتـالاو  زا  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماـما 
یتقو یگدنشخب -  تفص  هک  تسا  نآ  تشاد ، دیدرت  نآ  رد  دوشیمن  هک  ییاهزیچ  زا  و  دوب . يو  ششخب  تسد  ندوب  زاب  یگدنشخب و 

هک ترهش ، ییامندوخ و  نوچمه  رگید ، ياههزیگنا  اب  هن  دریگیم ، همشچرس  ینطاب  لیم  زا  دشاب -  ناسحا  یهاوخریخ و  يهزیگنا  اب  هک 
هب یقیقح ، یگدنشخب  یعقاو و  يراوگرزب  تسا . یگدنـشخب  تفـص  اب  ریاغم  نیابم و  ینعم  مامت  هب  هکلب  دیآیمن  باسح  هب  شـشخب  زا 

منهج رقف و  سوباک  زا  دوخ  تاـجن  يارب  ناگدـنامرد  و  دـش . یکین  شـشخب و  لثملابرـض  هک  درک  یلجت  مالـسلاهیلع  ماـما  رد  يدـح 
اهنیا مامت  دومن و  قافنا  ناگراچیب  هب  ار  دوخ  تورث  مامت  راوگرزب  نآ  هک  دـنراد  عامجا  ناخروم  دـندروآیم . ور  وا  هب  اـهنت  یتسدـگنت ،

هب کمک  قافنا و  عقوم  هشیمه  و  دـشاب . هتـشاد  يرازگـساپس  شاداپ و  راـظتنا  یـسک  زا  هک  نیا  نودـب  دوب ، وا  اـضر  يارب  ادـخ و  هار  رد 
راک نیا  رد  دنک و  ساسحا  ار  يدنمزاین  هحفص 175 ] يراوخ [  تلذ و  هدنریگ ، ادابم  ات  دشاب  مانمگ  هتخانشان و  درکیم  یعس  نادنمتسم 

فیعـض يهقبط  هب  ار  دوـخ  ناـسحا  کـمک و  دـشیم و  جراـخ  هناـخ  زا  بش ، یکیراـت  رد  ور  نـیا  زا  تـسجیم . ار  ادـخ  ياـضر  اـهنت 
ياههسیک نادنمزاین  هب  ترضح  نآ  دسریم . وا  هب  ناسحا  نیا  یـسک  هچ  فرط  زا  هک  تسنادیمن  صخـش  نآ  هک  يروط  هب  دناسریم ،

زا تسا  بجع  : » دـنتفگیم شلها  هک  اج  نآ  اـت  دوب  هدـش  لثملابرـض  اـههسیک  نآ  و  [ 249  ] دادیم رانید  دـصراهچ  ات  تسیود  يواـح 
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وا راشرس  شـشخب  تیانع و  زا  [ . 250 !!« ] دنکیم تیاکش  رقف  دوبمک و  زا  مه  زاب  هدیسر  وا  هب  مالسلاهیلع  یـسوم  ياههسیک  هک  یـسک 
ياهششخب [ 251  ] داتـسرفیم رانید  رازه  يدوجوم  اب  ياهسیک  شیارب  درکیم ، يدـب  وا  هب  درزآیم و  ار  وا  یـسک  هاگره  دـناهدرک ، لقن 

زا هدوب و  رادروخرب  يو  شـشخب  تمعن  زا  اهنآ ، يهمه  درکیم و  نیمأت  ار  هنیدم  نادنمتـسم  یگدـنز  وا ، یناهنپ  ياهیتمحرم  یناهنپ و 
هب ام  هک  دناهدرب  مان  دناهدوب ، مالـسلاهیلع  ماما  ناسحا  دروم  هک  ار  یناسک  زا  يدایز  هورگ  ناخروم  دندرکیم . یگدـنز  وا  ياهیتمحرم 

مینکیم : افتکا  لیذ  دروم  دنچ 

يرکب دمحم 

رطاخ هب  یتدم  دنک . لوصو  اهنآ  زا  ار  دوخ  تابلاطم  ات  دوب  هدمآ  تشاد ، یتابلاطم  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  زا  يرکب  هللادـبع  نب  دـمحم 
ماما رـضحم  هب  تفرگ  میمـصت  دـشیمن . لوصو  تابلاطم  زا  يزیچ  درکیم  يراـشفاپ  هچره  هدـنام و  هنیدـم  رد  دوخ  تاـبلاطم  تفاـیرد 

رد يو  هک  دیسر  راوگرزب  نآ  تمدخ  یعقوم  درب ، هوکـش  راوگرزب  نآ  دزن  دوخ ، یتسدگنت  يدنمزاین و  زا  دوش و  بایفرـش  مالـسلاهیلع 
رد هک  دوب  یمالغ  ترـضح  نآ  روضح  رد  دیـسر . مالـسلاهیلع  ماما  روضح  لـحم  هب  هک  نیمه  [ 252  ] دوب یمقن » ، » دوـخ عرازم  زا  یکی 
زا سپ  دـندروخ . اهتشوگ  نآ  زا  مه  اب  تشاد ، دوجو  تشرد  زیر و  تشوگ  تاعطق  نآ  لـخاد  رد  هک  یفرظ ، هحفص 176 ] وا [  تسد 
زا مالسلاهیلع  ماما  دناسر . ماما  عالطا  هب  ار  دوخ  رقف  یتسدگنت و  ناتساد  يو  دیـسرپ : وا  لاح  زا  مالـسلاهیلع  ماما  اذغ ، ندروخ  زا  تغارف 

تـساوخرد یگدنکفارـس  ثعاب  دنیبب و  ار  وا  ادابم  ات  ددرگرب -  داد  روتـسد  شمالغ  هب  تشگرب و  دش و  هناخ  دراو  دمآ و  تساخرب ، اج 
دمحم دوب -  وا  ياهیهدب  زا  شیب  غلبم  نیا  دیاش  دوب -  رانید  دصیـس  نآ ، رد  هک  درک  تمحرم  يو  هب  ار  ياهسیک  هاگنآ  دوش -  هدـننک 

[ . 253  ] تشگزاب وا  يارب  ریخ  ياعد  ماما و  زا  ساپس  اب  تفرگ و  ار  اهنآ 

یگنز مالغ 

زا شیپ  دـش ، نوریب  [ 254 « ] هیاسب  » رد عقاو  دوخ ، یتعارز  نیمز  دصقم  هب  شنادـنزرف  زا  یـضعب  نایفارطا و  اب  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع  ماما 
نامه رد  دوب -  درـس  رایـسب  اج  نآ  ياوه  ماگنه  نآ  رد  دـنتخادرپ - . تحارتسا  هب  اج  نآ  کیدزن  قطانم  زا  یکی  رد  اـج  نآ  هب  ندیـسر 
ربارب رد  تشاد ، زیربل  یگید  شرـس  يالاب  هک  یلاح  رد  دیـسر ، ارف  یناـبز ، هداـشگ  حیـصف و  یگنز ، مـالغ  دـندوب ، هتـسشن  اـهنآ  هک  نیب 

؟ تسیچ شاهینک  تـسوا  دـنتفگ : هدرک و  ماـما  هـب  هراـشا  تساـجک ؟ امـش  ياـقآ  دیـسرپ : ناـشیا  زا  داتـسیا و  مالـسلاهیلع  ماـما  ناـمالغ 
ماما ماهدروآ . هیده  امش  تمدخ  هک  تسا  ینغور  نان  نیا  نم ! ياقآ  تفگیم : هنازجاع  هک  یلاح  رد  داتـسیا ، ماما  روضح  رد  نسحلاوبا .
دوـخ داد و  رارق  ناـمالغ  وـلج  ار  گـید  یگنز  مـالغ  دراذـگب ، ناـمالغ  وـلج  ار  نآ  اـت  دوـمرف  وا  هب  تفریذـپ و  ار  وا  هیدـه  مالـسلاهیلع 
رورس هحفص 177 ] درک [ : ضرع  داتـسیا و  ماما  لباقم  رد  تشاد و  هارمه  هب  مزیه  ياهتـشپ  هدمآ و  هرابود  دشن  هلـصاف  يزیچ  تشگزاب ،
شتآ يرادـقم  ات  داد  روتـسد  يو  هب  تفریذـپ و  ار  وا  يهیدـه  مالـسلاهیلع  ماما  مه  زاب  ماهدروآ . هیدـه  امـش  روضح  ار  اـهمزیه  نیا  نم !

زا یکی  هب  نتـشون ، زا  دـعب  دـسیونب ، ار  شدوخ  بابرا  مان  دوخ و  مان  اـت  داد  روتـسد  ماـما  دروآ . شتآ  هک  تشذـگن  يزیچ  دـنک ، مهارف 
دنچ زا  سپ  دندنام . اج  نآ  رد  يزور  دـنچ  دـندش و  هعرزم  راپـسهر  هاگنآ  دراد . هگن  موزل  تقو  يارب  ار  اهمان  نآ  ات  دومرف  شنادـنزرف 
مالغ نآ  کلام  زا  اـت  داتـسرف  ار  یـسک  هرمع ، زا  تغارف  زا  سپ  دروآ و  اـجب  هرمع  مالـسلاهیلع  ماـما  دـندرک ، مارحلا  هللا  تیب  دـصق  زور 

وا اب  نم  نوچ  مبلطب  ار  وا  مهاوخیمن  مورب ، وا  دزن  ات  وگب  نم  هب  يدروآ  تسد  هب  ار  وا  سردآ  هک  یتقو  : » دومرف وا  هب  دوش ، ایوج  یگنز 
هب مالـس  زا  سپ  تسا ، ماما  ناوریپ  زا  هک  تسناد  تخانـش و  ار  وا  درک ، ادیپ  ار  وا  ات  دش  درم  نآ  يایوج  تفر و  صخـش  نآ  مراد ». راک 
وا عالطا  هب  دیسرپ ، وا  دوخ  ندمآ  يهرابرد  دعب  درک . راکنا  ار  ماما  ییامرففیرشت  صخش  نآ  دیسرپ  ماما  ییامرففیرشت  زا  درم  نآ  وا ،

هکم هب  مالسلاهیلع  ماما  هک ، دادیم  دایز  لامتحا  دشن و  عناق  درم  نآ  تسا . هدش  ترفاسم  نیا  ثعاب  هک  هتشاد  یمزال  ياهراک  هک  دناسر 
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هناور وا  یپ  رد  درک و  لابند  ار  يو  درم  نآ  تشگزاب . ماما  تمدخ  هلجع  اب  درک و  یظفاحادخ  وا  زا  ماما  هداتسرف  دشاب . هدروآ  فیرـشت 
دنتفر مه  اب  ماجنارس  تسناوتن ، دنک ، ناهنپ  ار  شدوخ  تساوخ  هچره  دیآیم ، شرـس  لابند  درم  نآ  هک  دش  هجوتم  ماما  يهداتـسرف  دش ،

ار درم  نآ  ارچ  هک  دوخ  يهداتسرف  ندرک  تمالم  هب  درک  عورش  مالسلاهیلع  ماما  دنداتسیا ، ماما  روضح  هک  یتقو  دندیسر ، ماما  تمدخ  ات 
هداتفا هار  هزاجا  نودـب  يو  لابند  درم ، نآ  دوخ  هکلب  هدادـن  عـالطا  وا  هک  تفگ  هتـساوخ و  ترذـعم  وا  تسا ، هتخاـس  علطم  شندـمآ  زا 

، موش تیادـف  یـشورفیم »؟ ار  دوخ  مالغ  نالف  : » دومرف درک و  وا  هب  یهاگن  مالـسلاهیلع  ماما  تفرگ ، مارآ  درم  نآ  هک  نیا  زا  سپ  تسا .
سامتلا هب  عورش  درم  نآ  هحفص 178 ] مریگب [ »... وت  زا  مهاوخیمن  ار  هعرزم  اما  . » تسا امـش  هب  قلعتم  نم  تورث  مامت  هعرزم و  مالغ و 

اب ار  مالغ  ماجنارـس  درکیم ، يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  ماما  یلو  دریذـپب ، يو  زا  ار  ود  ره  ات  دومن  تساوخرد  مالـسلاهیلع  ماما  زا  درک و 
یکین اب  ار  یکین  هک  دوب  نآ  يارب  اهنیا  مامت  دیـشخب . وا  هب  مه  ار  نیمز  نآ  درک و  دازآ  ار  مـالغ  دـیرخ ، راـنید  رازه  هب  يو  زا  نیمز  نآ 

نادنمتورث و زا  وا  نادنزرف  هک  نیا  ات  داد  شیاشگ  ماما ، تکرب  هب  هدنب  نآ  رب  دنوادخ  و  دنک . یبوخ  بوخ ، راک  ربارب  رد  دهد و  شاداپ 
[ . 255  ] دندش هکم  ياهرادلوپ 

دمحم نب  یسیع 

ودـک رایخ و  هناودـنه ، ماضع » ما   » مان هب  یهاچ  راـنک  [ « 256  ] هیناوج  » ياتـسور زا  ییاج  رد  تسا : هدرک  لـقن  یطرق  دـمحم  نب  یـسیع 
دص و رتش ، ود  ياهب  رب  هوالع  نم  و  تفرگ ، ار  تعارز  مامت  دیسر و  خلم  هک  دوب  لوصحم  ندیـسر  يرادربهرهب و  کیدزن  مدوب . هتـشاک 
و داد ، مالس  دش و  دراو  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ناهگان  مدوب ، هتـسشن  هک  نایم  نآ  رد  مدش . ررـضتم  اج  نآ  رد  رانید  تسیب 
تفرگ و ارف  خـلم  ار  ماهعرزم  دنـشاب ، هدرک  ورد  ار  شلوـصحم  هک  ینیمز  نوـچ  تـسا ؟ روـطچ  تلاـح  : » دوـمرف نـم و  هـب  درک  ور  دـعب 
هب یهاـگن  مالـسلاهیلع  ماـما  سپ  رتـش . ود  ياـهب  هوـالع  هب  راـنید ، تسیب  دـص و  کـی  يدـید ؟ تراـسخ  ردـقچ  دروخ . ار  نآ  لوصحم 
وت دوس  رتش  ود  اب  رانید  یس  سپ  دومرف : یـسیع  هب  هاگنآ  نک ، هدامآ  مهرد  هاجنپ  دص و  کی  ثیغمنبا  يارب  دومرف : درک و  شرادباسح 

[ . 257 « ] دش

ریقف

شتفرعم هزادـنا  هب  دـیامزایب و  ار  وا  هحفـص 179 ] ات [  تساوخ  مالـسلاهیلع  ماما  تشاد ، شـشخب  تساوخرد  دـش و  دراو  ماـما  رب  يریقف 
نید و رد  ياوقت  دنوادخ  هک  درک  مهاوخ  وزرآ  تساوخ »؟ یهاوخ  هچ  يراد ، وزرآ  هچ  ایند  رد  دنیوگب  وت  هب  رگا  : » دومرف دراد ، یمارگ 

تمحرم يو  هب  رانید  رازه  ات  داد  روتسد  دمآ و  ششوخ  وا  باوج  زا  مالسلاهیلع  ماما  دنک . تمحرم  نم  هب  ار  ینید  ناردارب  قوقح  يادا 
ار اهنآ  هک  درکیم  تمحرم  ردـقنآ  و  ناگراچیب ، رب  راوگرزب  نآ  ناسحا  یکین و  زا  يدایز  دراوم  لقن  زا  تسا  رپ  اهباتک  [ . 258  ] دندرک

ياهمیلو شنادنزرف ، زا  یکی  يارب  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  يراوگرزب  مرک و  ياههناشن  زا  درکیم . زاینیب  يدنمزاین ، تساوخرد و  زا 
، تفرگ هدرخ  يو  رب  تشاد ، تداسح  راوگرزب  نآ  هب  تبـسن  هک  يدارفا  زا  یکی  داد . اذـغ  هنیدـم  مدرم  ماـمت  هب  زور  هس  درک و  تسرد 

زین ص )  ) دـمحم هب  هک  نیا  رگم  درکن  تمحرم  ار  يزیچ  شناربماـیپ  زا  کـی  چـیه  هب  دـنوادخ  : » دوـمرف وا  باوـج  رد  مالـسلاهیلع  ماـما 
شـشخب تسا  نیا  : ] دیامرفیم دوواد  نب  نامیلـس  هب  لاعتم  يادخ  درک . تیانع  يو  هب  دوب ، هداد  ناشیدب  هچنآ  رب  هوالع  درک و  تمحرم 

« تسا نارگید  هب  نداد  اذغ  شزرمآ ، بابـسا  هلمج  زا  : » تفگیم هراومه  و  [ . 260 [ « ] 259 [ ] باسح نودب  رادهگن  ای  نک  اطع  سپ  ام ،
نیا وا  دناشوپب . ار  ياهنهرب  ای  ریـس و  ار  ياهنـسرگ  هلیـسو ، نادب  هک  نیا  رگم  تشادن  شزرا  چـیه  مالـسلاهیلع  ماما  دزن  ایند  لام  [ . 261]

هحفص 180 ] دندوب [ . یکین  ششخب و  دوج و  يالاو  ياههنومن  هک  دوب  هتفرگ  ارف  شراوگرزب  ناردپ  زا  ار  هتسجرب  تفص 
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ماما يرابدرب  ربص و 

نیملـسم يارب  یتداع  ار  نآ  هدرب و  راکب  ناناملـسم  سوفن  رد  ملح ، يهدیدنـسپ  يوخ  ندومن  نیزگیاج  يارب  يدایز  شـالت  مالـسا  نید 
هدومرف ص )  ) ربمایپ تسا ، هدیـسر  تفـص  نیا  هب  ندش  هتـسارآ  رد  یناوارف  رابخا  مالـسلامهیلع ، يده  همئا  و  ص )  ) ربمایپ زا  هداد و  رارق 

رطاخ هب  دـنوادخ  زگره  : » تسا هدومرف  زین  و  يارایب »! يرابدرب  ملح و  تنیز  هب  امرف و  زاـینیب  شناد  يهلیـسو  هب  ارم  ایادـخ ! راـب  : » تسا
هک تسین  نآ  ریخ  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  تسا ». هتخاسن  راوخ  ملح  نتشاد  لیلد  هب  هدیشخبن و  تزع  ار  یـسک  ینادان ،
هب ار  ملح  : » تسا هدوـمرف  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ددرگ ». نوزفا  تملح ، ملع و  هک  تسا  نآ  ریخ  هکلب ، دوـش . داـیز  تدـنزرف ، لاـم و 
ورف ملح و  رد  راوگرزب  نآ  هدوب و  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  تافص  نیرتزراب  زا  هتسجرب ، تفص  نیا  [ . 262 « ] تسا سب  روای  رای و  ناونع 

، دوب هتـشاد  اور  متـس  وا  رب  هک  یـسک  زا  دومنیم و  وفع  درکیم ، يدـب  وا  هب  هک  یـسک  ره  تسا . هدوب  لثملابرـض  دوخ ، مشخ  ندروخ 
نانآ سوفن  زا  یهاوخدوخ ، ترارـش و  حور  نآ  ات  دومنیم  ناسحا  یکین و  اهنآ  هب  هکلب  دومرفیمن ، هدنـسب  رادقم  نیا  هب  و  تشذگیم ،

نب رمع  ناگداون  زا  یـصخش  هک  دـناهدروآ  دـناهدرک . لقن  راوگرزب  نآ  يرابدرب  يهرابرد  ار  يدایز  ياهناتـساد  ناـخروم  دـنبرب . تخر 
لتق هب  میمصت  مالسلاهیلع  ماما  ناوریپ  زا  یکی  دادیم . نینمؤملاریما  شدج  هب  ار  یمانـشد  عون  ره  درکیم و  يدب  ماما  هب  تبـسن  باطخ ،
دوب نیا  دنک ، حالـصا  يرگید  قیرط  زا  ار  وا  ات  دـید  تحلـصم  درک و  یهن  لمع  نآ  زا  ار  وا  ماما  دوب ، هتفرگ  هحفص 181 ] وا [  یناهگان 

هب دـش و  دوخ  رتـسا  راوس  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا  يزرواـشک  لوغـشم  هنیدـم ، یحاون  زا  ياهیحاـن  رد  دـنتفگ : دیـسرپ ، ار  وا  سردآ  هک ،
ار ام  تعارز  دز : دایرف  رمع -  يهداون  صخش -  نآ  دش ، هناور  وا  تمـس  هب  تفای ، شاهعرزم  رد  ار  وا  و  تفر ، وا  دزن  یـسانشان  تروص 
رد دیـسر ، يو  دزن  هب  نوچ  تفاین . هار  ناـمه  زج  يو ، دزن  نتفر  يارب  يرگید  هار  نوچ  درکن ، ییاـنتعا  مالـسلاهیلع  ماـما  نکن ! لامدـگل 

: دیـسرپ تفوطع  ینابرهم و  اب  تفگیم ، نخـس  وا  اـب  تاراـبع ، نیرتدـنیاشوخ  اـب  دومن و  تبحم  شزاون و  هب  عورـش  تسـشن و  شراـنک 
: متفگ وت  هب  نم  مرادـن !! هک  بیغ  ملع  نم  يرادرب ؟ لوصحم  يراد  دـیما  رادـقم  هچ  رانید  دـص  ياهدرک ؟ نایز  تیزرواشک  رد  ردـقچ  »

نیا دومرف : و  درک ، تمحرم  وا  هب  رانید  دصیـس  مالـسلاهیلع  ماما  دوشب . نم  يدیاع  رانید  تسیود  مراودـیما  يراد ؟ يدـیاع  دـیما  ردـقچ 
هدرک یهاتوک  راوگرزب  نآ  قح  رد  البق  هک  نیا  زا  دـش و  بلقنم  هرابکی  رمع ، يهداون  دـشاب ». دوخ  لاح  هب  زین  وت  تعارز  وت و  لام  غلبم 

هب يو  زا  شیپ  صخش  نامه  هک  دید  دش ، ص )  ) ربمایپ دجسم  راپسهر  تفگ و  كرت  ار  وا  مالسلاهیلع  ماما  دش . هدنمرش  دوخ  شیپ  دوب ،
دنادیم رتهب  دنوادخ  : » تفگیم دنلب  يادص  اب  هک  یلاح  رد  تساخرب  اج  زا  يو  مارتحا  هب  دیآیم  ماما  دید  هک  یتقو  تسا  هدمآ  دجسم 
دنتـشاد ضارتعا  يو  ینوگرگد  هب  هک  یلاح  رد  يو  نارادفرط  سپ  دهد ». رارق  ار  دوخ  تلاسر  دنادیم  حالـص  هک  ياهداوناخ  ره  رد  ات 

. دومنیم اعد  راوگرزب  نآ  يارب  درکیم و  وگزاب  ناشیا  رب  ار  ماما  راثیا  لیاضف و  هدش و  زیتس  رد  ناشیا  اب  وا  اما  دندرب ، هلمح  وا  فرط  هب 
نآ ای  دـینکب و  دـیتساوخیم  امـش  هک  ار  يراـک  نآ  دوب ؟ رتهب  کـی  مادـک  : » دومرف هدرک و  شناراـی  هب  ور  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  دوب  نیا 

نانمشد عیمج  هب  تبسن  مالسلاهیلع  ماما  عضوم  هحفص 182 ] [ . ] 263 [ »؟ منک حالصا  ار  وا  راک  هزادنا  نیا  ات  متساوخیم  نم  هک  يروط 
تـسا رتهب  نآ  هک  هچنادـب  دوب ...« : هداد  رارق  شنامـشچ  يولج  ار  هکرابم  يهیآ  نیا  هراومه  دوب . ناـسحا  فطل و  عضوم  شناـفلاخم ، و 
نارای هب  هلیسو  نیدب  و  [ . 264 « ] تسا نابرهم  یتسود  وا ، ایوگ  تسا ، ینمشد  وا  نایم  وت و  نایم  هک  یسک  هاگنآ  سپ  ار ) يدب   ) نک عفد 

توعد و دـیاب  ریزگاـن  هک  تخاـس  نشور  ناـشیا  يارب  داد و  نداد -  دومنهر  ندرک و  تحیـصن  هنوگچ  يارب  دنمـشزرا -  یـسرد  دوـخ 
تسین نکمم  دشابن ، فاصوا  نیا  رب  لمتشم  رگا  دشاب و  یکتم  يرابدرب  ردص و  يهعـس  رب  هدوب و  لماک  یتسرد  قح و  ساسا  رب  تیاده 
نادساح زا  یعمج  رب  يزور  هک  تسا  نیا  ناراوگرزب  نآ  ملح  ياههناشن  هلمج  زا  دوش . لصاح  یقیفوت  نارگید ، حالصا  ياههنحـص  رد 

ماجل ات  داد  روتـسد  شناوریپ  زا  یکی  هب  تشاد ، روضح  ماما -  تخـسرس  نانمـشد  زا  جایهنبا -  نایم  نآ  رد  هک  تشذـگ  شنانمـشد  و 
، تسوا نآ  زا  رتسا  هک  دش  یعدـم  تخیوآ و  ماما  رتسا  ماجل  هب  تفر و  ولج  درم  نآ  تسا ، وا  لام  هک  دوش  یعدـم  دریگب و  ار  ماما  رتسا 

ملح یناسنا -  يالاو  يهنومن  نیرتالاب  هک  یتسارب  [ 265 . ] درک تمحرم  وا  هب  دمآ و  ریزب  رتسا  زا  دش ، هاگآ  وا  فده  زا  مالسلاهیلع  ماما 

مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 272زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


ملح یناسنا -  يالاو  يهنومن  نیرتالاب  هک  یتسارب  [ 265 . ] درک تمحرم  وا  هب  دمآ و  ریزب  رتسا  زا  دش ، هاگآ  وا  فده  زا  مالسلاهیلع  ماما 
الاو تفـص  نیا  هب  ات  درکیم  هیـصوت  ار  دوخ  نادـنزرف  هراومه  مالـسلاهیلع  ماما  داد . ماجنا  لمع  نیا  اب  ماـما  ار  هداـعلاقوف -  يراـبدرب  و 

بلطم نیا  هب  هدرک و  عمج  ار  اهنآ  دننک ، تشذگ  دناهدرک ، يدب  نانآ  رب  هک  یناسک  هب  تبـسن  ات  دومنیم  رما  ناشیا  هب  دنوش و  هتـسارآ 
هب دمآ و  امش  دزن  یسک  هاگره  دوش : دنمهرهب  دنک  تیاعر  سک  ره  هک  منکیم  شرافـس  يزیچ  هب  ار  امـش  نم ! نارـسپ  : » دومرف شرافس 
نم تفگ : درک و  یهاوخرذـع  امـش  زا  تفر و  امـش  پچ  فرط  هب  سپـس  دوب ، راوگاـن  امـش  رب  هک  تفگ  ار  ینخـس  امـش  تسار  شوگ 

 ] رد میربیم ، یپ  راوگرزب  نآ  يوخ  قلخ و  تعسو  ملح و  يهزادنا  هب  ام  شرافـس  نیا  اب  [ . 266 ...« ] دیریذپب ار  شرذع  ماهتفگن ، يزیچ 
اب ندرکن  لثم  هب  يهلباقم  راکدب و  رذـع  شریذـپ  اریز  دراد ، یپ  رد  ار  یعامتجا  دـیاوف  زا  يرایـسب  شرافـس  نیا  هک  یلاح  هحفص 183 ]

تسا . مدرم  نیب  زا  ینمشد  نتشادرب  نایم  زا  ییوسمه و  تبحم و  سنا ، يارب  وا  بذج  لیاسو  نیرتمهم  زا  يو ،

ماما ییامنهار  داشرا و 

نآ هب  یصاخ  هجوت  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  یحالـصا  ياهراک  نیرتمهم  يهلمج  زا  تسار ، هار  هب  ییامنهار  قح و  هار  هب  مدرم  داشرا 
راوگرزب نآ  يهظعوم  ییامنهار و  تکرب  هب  و  درک . افیا  رویز ، رز و  يهتخابلد  اـیند و  يهتفیرف  مدرم  تاـجن  رد  ار  یمهم  شقن  هتـشاد و 

ار يدایز  ياهدادیور  هراب  نیا  رد  ناخروم  دنتـشگ . نانمؤم  نیرتهب  زا  دنتـشادرب و  تسد  دوخ  تلالـض  یهارمگ و  هار  زا  ناشیا  هک  دوب 
درکیم يراسگهداب  رشب  دنیوگیم -  نایوار  هک  يروط  نآ  راک -  زاغآ  رد  هک  دناهدرک  لقن  یفاح  رشب  اب  ار  ماما  ناتـساد  دناهدرک ، لقن 

بعل وهل و  يادص  درک و  روبع  دادغب  رد  وا  يهناخ  رانک  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیا  ات  دـینارذگیم ، روجف  قسف و  هب  ار  شزور  بش و  و 
تشاد و تسد  رد  ینادهلابز  هک  یلاح  رد  هدـمآ  نوریب  هناخ  نآ  زا  يزینک  دوب ، دـنلب  وا  يهناخ  زا  هک  دینـش  ار  ین  ياون  یناوخزاوآ و  و 
؟ هدرب ای  تسا ، دازآ  لزنم  نیا  بحاص  اـیآ  زینک ! يا  : » دومرف درک و  وا  فرط  هب  یهاـگن  مالـسلاهیلع  ماـما  تخیر ، مدرم  هار  رـس  ار  اـهنآ 

طاـسب راـنک  رـشب  هک  یلاـح  رد  دـش ، لزنم  دراو  زینک  دیـسرتیم ». شراـیتخا  بحاـص  اـقآ و  زا  دوب  هدـنب  رگا  یتفگ ، تسار  تسا . دازآ 
هب ار  شدوخ  ات  دیود ، نوریب  لزنم  زا  هلجع  اب  رشب  درک ، لقن  ار  ماما  اب  دوخ  يارجام  زینک  يدرک ؟ رید  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  دوب ، يراسگیم 

يور زا  دومن و  يزاسدوخ  هب  عورش  نآ  زا  سپ  و  درک ، هیرگ  و  [ 267  ] تساوخ رذع  وا  زا  هدرک ، هبوت  راوگرزب  نآ  طسوت  دناسر و  ماما 
يو يهراـبرد  یبرح  مـیهاربا  هحفـص 184 ] دـش [ . ناـمز  دمآرـس  دـهز  ییاـسراپ و  رد  هک  اـج  نآ  اـت  تسویپ ، ادـخ  هب  ناـمیا  تفرعم و 

ره رد  هک  تسا  هدیرورپن  دوخ  رد  دشاب ، ثراح  نب  رشب  زا  رتهدنرادهگن  ار  شنابز  رتلماک و  شلقع  هک  ار  یسک  دادغب ، رهـش  : » دیوگیم
زج رگا  تفگیم : تعاـنق  يهراـبرد  دـش ، یـضار  تعاـنق  هـب  تفاـترب و  ور  اـیند  یگدـنز  ذـیاذل  زا  رـشب ، [ . 268 « ] تشاد لـقع  شیوـم 

ینتدافا دورس : ار  رعش  نیا  سپس  دوب ، سب  تعانق  شزرا  رد  دوخ  نیمه  دوبن ، تعانق  رد  رگید  زیچ  چیه  يزاینیب ، تزع  زا  يرادروخرب 
یف دعـست  لیخب و  نع  ینغت  نیلاح  زحت  ۀعاضب  يوقتلا  اهدعب  ریـص  لام و  سأر  کسفنل  اهنم  ذخف  ۀعانقلا  نم  زعا  زع  زع و ال  يا  ۀـعانقلا 

نامیااب و دارفا  هک ، نآ  لیلد  هب  تشادن ، شوخ  ار  اهنآ  اب  ترـشاعم  و  دوب ، نیگمـشخ  دوخ  راگزور  مدرم  زا  [ . 269  ] ۀعاس ربصب  نانجلا 
نب دمحا  نومأم  هک  اج  نآ  ات  تسجیم ، يرود  مدرم  رثکا  زا  ور  نیا  زا  دندوب . ناوارف  نیفرحنم  رارشا و  یلو  دشیم  ادیپ  رتمک  راکوکین 

رد يو ، راعـشا  هـلمج  زا  [ . 270  ] دادـن یتـبثم  باوج  هدرک ، يراددوـخ  وا  دریگب ، هزاـجا  وا  تاـقالم  يارب  اـت  داد  رارق  هطـساو  ار  لـبنح 
مهضعب نیزی  فلخ  یف  تیقب  رکنم و  رما  لکل  نورکنملا  مهلاعفل و  یجترملا  لاجرلا  بهذ  تسا : رعش  نیا  راگزور ، مدرم  زا  يدونشخان 

هب اهنیا  مامت  دـش و  نافراع  باطقا  زا  یکی  هک  نیا  ات  تسویپ  ادـخ  هب  تفرگ و  هراـنک  اـیند  زا  رـشب  [ . 271  ] روعم نع  روعم  عفدـیل  اضعب 
تیاده تسار  هار  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع ، ماما  هک  یناسک  هلمج  زا  هحفص 185 ] [ . ] 272  ] دوب مالـسلاهیلع  ماما  ییامنهار  هظعوم و  تکرب 

درکیم و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدوب ، اـیند  رد  ياـسراپ  نیطالـس و  هجوت  دروم  هک  یـسک  ناـمه  تسا ، هللادـبع  نب  نسح  درک :
! یلعوبا يا  : » دومرف وا  هب  ماما  دیـسر و  مالـسلاهیلعماما  تمدـخ  يو  تشادیمن . زاب  ادـخ  هار  زا  ار  وا  ياهدـننک  شنزرـس  چـیه  شنزرس 
! نک بسک  يرتـشیب  یهاـگآ  تسا ، مک  وـت  یهاـگآ  هک  نیا  زج  نآ ، زا  ملاحـشوخ  يراد و  وـت  هـک  ار  یتلاـح  نآ  مراد  تـسود  ردـقچ 
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ياهقف رگید  کلام و  زا  ثیدح  هقف و  نتشون ، يریگارف و  هب  عورـش  دعب ، هب  زور  نآ  زا  ریگب ». ارف  ثیدح  زومایب و  هقف  تسیچ ؟ یهاگآ 
هب نتشاد  نامیا  ناشیا و  زا  ماکحا  يریگارف  تیب و  لها  هقف  هب  ار  وا  دیدنسپن و  ماما  اما  درک . هضرع  مالسلاهیلع  ماما  هب  دومن و  هنیدم  لها 

توعد کـین  راـک  هب  ار  مدرم  هراومه  مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 273  ] تفای تیادـه  تفریذـپ و  تعرـس  هب  وا  و  دومرف ، يربهر  دوخ ، تماـما 
، يدرم هک  دینـش  تشادیم . رذحرب  تمایق  زور  راگدرورپ و  رادـید  يهماگنه  زا  دومنیم و  ییامنهار  هتـسیاش  لمع  ماجنا  رب  هدرکیم و 

يزایتما وت  يارب  هلیـسو  نادب  ات  تسه  يدنواشیوخ  دنوادخ  وت و  نیب  ایآ  : » دومرف تفر و  وا  غارـس  هب  هلـصافالب  دـنکیم ، گرم  يوزرآ 
ییامنهار هب  یصاخ  هجوت  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یتسارب  [ . 274 « ] يراد ار  يدـبا  تکاله  يوزرآ  وت  بیترت  نیا  هب  سپ  ریخ . دوش ؟ لـئاق 

دـنپ و عون  ره  عماـج  هک  ار  يو  يهدـنزرا  ياـهییامنهار  ـالاو و  حـیاصن  زا  یخرب  اـم  و  تشاد . کـین  لـمع  اوقت و  ماـجنا  رب  ناناملـسم ،
هحفص 186 ] درک [ . میهاوخ  دای  مینکیم ، هضرع  ار  راوگرزب  نآ  یتیبرت  یملع و  راثآ  هک  اج  نآ  رد  تسا  دومنهر 

مدرم هب  ماما  ناسحا 

شتجاح هک  نیا  رگم  دماین ، ماما  تمدخ  یتجاح  دصق  هب  سک  چیه  دومرفیم ، ناسحا  یکین و  نیملسم  مامت  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  ماما 
مدرم و ندرک  لاحـشوخ  هک  تشاد  هدیقع  ترـضح  نآ  داشلد . رطاخ و  هدوسآ  رگم  تشگنزاب ، راوگرزب  نآ  تمدخ  زا  دـش و  هدروآرب 

هنوگ چـیه  مولظم ، زا  ملظ  عفر  ناراـتفرگ و  ياـضاقت  هب  خـساپ  رد  زگره  ور  نیا  زا  تسا ، ریخ  ياـهراک  نیرتـمهم  زا  ناـشزاین  ندروآرب 
، ناطلـس لمع  يهرافک   » نامرف وا  يارب  تسناد و  اور  ار  نوراه  تموکح  رد  دورو  نیطقی  نب  یلع  يارب  دادیمن . هار  دوخ  هب  ياهحماـسم 

ماـما دـندمآیم ، يراز  هوکـش و  هب  يو  دزن  هک  ياهدیدمتـس  مدرم  داد . رارق  يزوـجم  ناوـنع  هـب  ار  تـسا » ناملـسم  ناردارب  هـب  ناـسحا 
مالـسلاهیلع ماما  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  درکیم . فرطرب  تبحم  يور  زا  ادـخ و  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ  ياـهلددرد  اـهیراتفرگ و  مالـسلاهیلع ،

تـسناوتیمن و  دوب ، هدرک  فرـصت  ار  اـهنآ  ير  تموکح  هک  هتـشاد  يداـیز  لاوـما  يو  تسا . ير  مدرم  زا  یـصخش  تساوـخ ، کـمک 
ير مکاـح  يهراـبرد  دـنک ! هچ  هک  درک  يداـیز  رکف  دوش . طـقاس  یتـسه  زا  هک  دیـسرتیم  دـنک و  دازآ  تموکح  گـنچ  زا  ار  شلاوـما 

هب يرفـس  هک  دوب  نیا  دوش . هدنهانپ  وا  هب  دسرب و  ماما  تمدخ  دنک و  ترفاسم  ات  تفرگ  میمـصت  تسا ، ماما  نایعیـش  زا  دـنتفگ : دیـسرپ ،
ماما دیناسر . ترضح  نآ  عالطا  هب  ار  شايراتفرگ  دوخ و  نایرج  دش و  بایفرـش  ماما  رـضحم  هب  دیـسر ، اج  نآ  هب  هک  یتقو  درک ، هنیدم 
شرع ریز  رد  ار  ادـخ  هک  نادـب  : » دوب هدـمآ  نینچ  هللا ، مسب  زا  سپ  همان ، نآ  رد  هک  تشون  ير  یلاو  هب  وا ، يهرابرد  ياهمان  مالـسلاهیلع 

ای دـهد و  ماـجنا  يریخ  راـک  شناملـسم  ردارب  يارب  هک  نیا  رگم  دوـشیمن ، رادروـخرب  هیاـس  نآ  زا  سک  چـیه  هـک ، تـسا  ياهیاـس  يو 
زا سپ  تفرگ و  ار  همان  درم  نآ  مالـسلا »... و  تسا ، وت  ناملـسم  ردارب  همان  لماح  دـنک . داش  ار  وا  لد  ای  دزاس و  فرطرب  ار  وا  يراـتفرگ 

مکاح مالغ  دز ، ار  شاهناخ  رد  تفر ، مکاح  دزن  هنابـش  دیـسر ، ير  هحفـص 187 ] هب [  هک  یتقو  درک ، نطو  گنهآ  جـح ، يهضیرف  يادا 
يو عالطا  هب  ار  نایرج  تفر و  مکاح  دزن  هلجع  اب  مالغ  مالسلاهیلع . یسوم  رباص ، ماما  يهداتـسرف  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : وا  زا  دمآ ، نوریب 

دز و هسوب  ار  وا  یناشیپ  راب  نیدنچ  دیسوب و  ار  شمشچ  ود  طسو  درک و  هقناعم  وا  اب  هدمآ و  يو  لابقتـسا  هب  هنهرب  ياپ  اب  مکاح  دناسر ،
لاوما و دـناوخ ، ار  همان  هک  یتقو  داتـسیا ، اپرـس  همان  مارتحا  هب  دیـسوب و  تفرگ و  ار  ماما  همان  هاگنآ  دیـسرپیم . ماما  لاـح  زا  قاـیتشا  اـب 
: تفگیم هک  یلاح  رد  تخادرپ  يو  هب  ار  شیاهب  دوبن ، ریذپتمـسق  هچنآ  درک و  تمـسق  يو  اب  ار  اهنآ  مامت  دیبلط و  ار  دوخ  ياههماج 

ندرگ هب  هک  ینوید  مامت  يور  تساوخ و  ار  لاوما  رتفد  هاگنآ  ملاحـشوخ !! نآ  زا  شیب  ادخ  هب  يرآ  يدـش ؟ لاحـشوخ  نم  زا  ایآ  ردارب 
رد زاورپ  هب  يداش  یلاحـشوخ و  زا  شلد  هک  یلاح  رد  دـش  نوریب  يو  دزن  زا  درم  نآ  داد . وا  هب  ياهمان  تئارب  دیـشک و  طخ  دوب  درم  نآ 

یبوخ و دـنک و  اعد  يو  يارب  مارحلا ، هللا  تیب  رانک  رد  و  دورب ، هکم  هب  وا ، یبوخ  ناـسحا و  رطاـخ  هب  هک  درک  دـهع  دوخ  اـب  دوب ، هدـمآ 
نآ زا  سپ  دش و  هکم  راپـسهر  دیـسر ، ارف  جح  مسوم  هک  نیمه  دـناسرب . مالـسلاهیلع  ماما  ضرع  هب  تسا  هدومن  يو  قح  رد  هک  یناسحا 

: درک ضرع  درم  نآ  دش ، لاحـشوخ  رایـسب  ماما  دناسر ، مالـسلاهیلع  ماما  عالطا  هب  ار  نایرج  دیـسر و  ماما  تمدخ  تشگ و  هنیدـم  یهار 
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مدج هک  دنگوس  ادخ  هب  درک ، دونشخ  ار  نینمؤملاریما  ارم و  وا  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ  « ؟ درک لاحـشوخ  ار  امـش  لمع  نیا  ایآ  نم ! رورس 
يهقالع و  ناناملـسم ، روما  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دایز  تیمها  رب  تلالد  همه  اهنیا  تخاس »... رورـسم  ار  یلاعت  يادـخ  و  ص )  ) ادـخ لوسر 

مالسلاهیلع ماما  ياهیگژیو  اهیگتسجرب و  زا  ياهراپ  لقن  يهرابرد  نخس  اجنیا  رد  و  دراد . مدرم  تاجاح  ندروآرب  هب  ترـضح  نآ  ناوارف 
هحفص 191 ] دسریم [ . نایاپ  هب 

ماما يهرابرد  اههتفگ  تارظن و 

هراشا

اب ناناملسم  مامت  هک : تسا  نیا  نآ  تسا ، تازایتما  رگید  زا  رتریگارف  رتقیمع و  اسب  هک  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  یگدنز  زا  يرگید  زایتما 
، ملع رد  یمالـسا  ناربهر  هلفاق  شیپاشیپ  رد  ار  وا  دنقفتم و  راوگرزب  نآ  مارتحا  تشادیمارگ و  رب  دـنراد ، هک  یبهاذـم  دـیاقع و  فالتخا 

دناهدیقع مه  وا ، نامیا  قمع  شور و  هار و  هب  یعمج ، يدرف و  مدرم ، مامت  هک  تسا  یناسک  زا  و  دننادیم . نید  رد  ییاسراپ  دهز و  اوقت ،
تسوا هب  میظعت  تشادگرزب و  زا  راشرس  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  ساسحا  هقالع و  نارگید ، ناگدنسیون و  نادنمشناد و  زا  ناگرزب ، مامت  و 

ددرگیم : نایب  لیذ  رد  تارظن  نیا  زا  یشخب  هک  دناهتشاد  زاربا 

قداص ماما 

هدرک و نایب  هتفای  مسجت  وا  رد  تیـصخش  تبهوم و  زا  هچنآ  ناناملـسم  يارب  هدوتـس و  تلیـضف  هب  ار  شدـنزرف  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
 - شنیب شـشخب و  مهف ، كرد و  تمکح ، ملع  : » تسا هدوـمرف  زین  و  [ . 275 « ] تسا میرم  نب  یسیع  ریظن  یـسوم  مدنزرف  : » تسا هدومرف 

ياـهرد زا  يرد  وا  و  تسا . عمج  وا  رد  دـهع  هب  ياـفو  قلخ و  نسح  دـندنمزاین -  دوخ  ینید  روما  فـالتخا  دراوـم  رد  مدرم  هک  ار  هچنآ 
رفعج هحفـص 192 ] نـب [  یـسوم  ماـما  تلیــضف  فرعم  دوـخ  هـک  تـسا  هدیــسر  راوـگرزب  نآ  زا  يداـیز  راـبخا  تـسا ». ادـخ  تـمحر 

دراد . ترضح  نآ  تیصخش  يراوگرزب و  زا  تیاکح  تسا و  مالسلاامهیلع 

دیشرلا نوراه 

وا هک  دیوگیم  هدرک و  فارتعا  ترضح  نآ  بقانم  فاصوا و  هب  تسوا -  نانمشد  نیرتنمشد  ماما و  نمشد  دوخ  هک  دیـشرلا -  نوراه 
، دیـسرپ ار  ماـما  زا  يو  مارتـحا  تشادـگرزب و  تلع  نومأـم  شرـسپ  هک  یعقوـم  بلطم  نیا  رب  تسا و  رتهتـسیاش  تفـالخ  هـب  نارگید  زا 

نآ رهاظ ، رد  نم  تسا و  ناگدنب  رب  وا  يهفیلخ  قلخ و  رب  ادخ  تجح  مدرم و  ياوشیپ  نیا  مرـسپ ! : » تفگ يو  خساپ  رد  دومن و  حیرـصت 
نآ رد  شمـشچ  ود  هک  ار  يوضع  نآ  نم  دزیتسب  نم  اب  تفالخ  رما  رد  وا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ممدرم . رادـمامز  روز  هطلـس و  اب  مه 

: درک هفاضا  و  دسانـشیمن ». يدـنواشیوخ  تسا و  ازاـن  تنطلـس  منکیم -  ادـج  نت  زا  ار  شرـس  هک  نیا  زا  هیاـنک  مریگیم -  وا  زا  تسا 
[ . 276 « ] تسا نیا  دزن  یهاوخب  تسرد  شناد  ملع و  رگا  تسا ، رفعج  نب  یسوم  نیا  تسایبنا ، ملع  ثراو  صخش  نیا  مرسپ ! »

یعاسنبا

هب روهـشم  زراب ، تامارک  ياراد  قیاقح ، هب  ندیـسر  رد  اشوک  تداـبع ، رپ  گرزب ، يراـختفا  ـالاو ، یماـقم  بحاـص  وا  مظاـک ، ماـما  اـما  »
ملح رطاخ  هب  دربیم و  رـسب  يرادهزور  هقدـص و  اب  ار  زور  دـینارذگیم و  زاـمن  هدجـس و  هب  ار  بش  هدوب  تاـعاط  رب  بظاوم  تاداـبع و 

اب دومنیم و  یکین  ربارب  رد  وا  درکیم  يدب  وا  هب  سک  ره  تفای . ترهش  مظاک  هب  دنتشاد  اور  متس  وا  رب  هک  یناسک  زا  تشذگ  ناوارف و 
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ره هک  نآ  رطاخ  هب  [ - 277  ] قارع رد  دش ، موسوم  حلاص  دـبع  هب  شدایز  تدابع  لیلد  هب  درکیم و  هلباقم  تشذـگ ، وفع و  اب  راکتیانج 
شیاهتمارک زا  تسا ، فورعم  جئاوحلا  باب  هب  دـسریم -  هجیتن  هب  دـهدیم و  رارق  هلیـسو  ادـخ ، يهناخ  رد  ار  وا  هحفص 193 ] سک [ 

[ . 278 « ] دراد راوتسا  الاو و  یماقم  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  هک  دنکیم  مکح  نینچ  تسا و  ناریح  لوقع 

یفایدعسا نب  هللادبع 

تدابع و رطاخ  هب  ار  وا  تسا . موصعم  ماما  هدزاود  زا  یکی  هعیش ، داقتعا  رد  دنمجرا و  رابدرب ، هدنـشخب و  هتـسیاش ، يهدنب  یـسوم ، ماما  »
ياهسیک لباقم ، رد  وا  دناسریم  رازآ  وا  هب  یسک  رگا  هک  دوب  نینچ  دوب ، راوگرزب  هدنشخب و  دنتفگیم . حلاصدبع  ادخ ، هار  رد  ششوک 

[ . 279 « ] داتسرفیم وا  يارب  تشاد  رانید  رازه  هک 

يزوجنبا

« داتـسرفیم وا  يارب  یلام  ربارب  رد  دیدیم  يرازآ  یـسک  زا  هاگره  دوب . هدنـشخب  رابدرب و  وا  دـنتفگیم ، حـلاصدبع  ار  رفعج  نب  یـسوم  »
[ . 280]

متاحوبا

[ . 281 « ] تسا نیملسم  يهمئا  نایاوشیپ و  زا  ییاوشیپ  و  وگتسار ، دامتعا و  دروم  یصخش  رفعج ، نب  یسوم  »

ینامرق

هب درکیم . يرپس  يرادهزور  هب  ار  زور  زامن و  لاح  رد  ار  بش  هک  تسا  يرادهدـنز  بش  تجح  ریظنیب و  گرزب  ماـما  ناـمه  یـسوم ، »
هحفـص سک [  ره  نوچ  تسا ، فورعم  جئاوحلا  باب  هب  ور  نآ  زا  وا  دش . موسوم  مظاک  هب  ناراکزواجت  زا  تشذـگ  ناوارف و  ملح  رطاخ 

[ . 282 « ] تشگنرب دیماان  زگره  دش ، لسوتم  وا  هب  شتجاح  ندش  هدروآرب  يارب  [ 194

یبهذ دمحا  نب  دمحم 

[ . 283 « ] تسا فورعم  دادغب  رد  وا  مرح  هاگترایز و  دوب ، نادباع  نیرتراگزیهرپ  زا  نایاناد و  نیرتضیفرپ  زا  مالسلاهیلع ، یسوم  »

یلکرز نیدلاریخ 

دوخ و نامز  مدرم  نیرتدـباع  زا  مشاهینب و  ناگرزب  زا  هعیـش ، ماما  هدزاود  زا  ماما  نیمتفه  رقاب ، نب  قداصلا  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  »
[ . 284 « ] تسا هتسجرب  ياملع  نیرتگرزب  زا  یکی 

یشخب هللادبع  نب  نسح 

وا دنارذگیم ، يرادهزور  هب  ار  زور  یباوخ و  رادـیب  هب  ار  بش  داب ) دونـشخ  وا  زا  شیادـخ   ) تسا تکرب  ریخ و  رپ  ماقم و  الاو  ماما  يو  »
جئاوحلا باب  هب  [ 285  ] قارع مدرم  دزن  رد  وا  دـنتفگ ، مظاک  دنتـشادیم  اور  متـس  وا  قح  رد  هک  یناسک  زا  شدایز  تشذـگ  رطاـخ  هب  ار 
یتاـمارک ياراد  وا  تشگنرب . دـیماان  زگره  دـش  لـسوتم  وا  هب  شتجاـح  ندـش  هدروآرب  يارب  سک  ره  هک  تـهج  نآ  زا  تـسا ، فورعم 
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نآ يهبترم  نیرتدـنلب  هب  هدرک و  زارحا  ار  تازاـیتما  جوا  هداـهن و  ماـگ  يراوـگرزب  يادـنلب  هلق و  هب  وا  تسا ، یناروـن  لـیاضف  و  نـشور ،
هحفص 195 ] [ . ] 286 « ] تسا هدیسر 

یجرزخ هللادبع  نب  دمحا 

؛ شناردارب اضر و  شدنزرف  یندـم ، یمـشاه  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نسحلاوبا ، »
دروم وا  دـیوگیم : متاـحوبا  دـناهدرک . تیاور  شردـپ  لوق  زا  راوـگرزب و  نآ  زا  یهورگ  و  دـمحم -  نب  رفعج  نارـسپ  دـمحم -  یلع و 

رازآ تیذا و  ثعاب  یـسک  هک  دـندادیم  عالطا  هاگره  دـیوگیم : نیـسح  نب  ییحی  تسا . نیملـسم  ناماما  زا  یماما  وگتـسار ، نانیمطا و 
[ . 287 « ] درک شدازآ  دعب  دنکفا و  نادنز  هب  ار  وا  یسابع  يدهم  داتسرفیم ، وا  يارب  تشاد  رانید  رازه  هک  ياهسیک  تسوا ،

ینالقسع رجحنبا 

هقبط زا  دباع  يوگتـسار  مظاک ، هب  فورعم  یمـشاه  مالـسلامهیلع ، یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  »
[ . 288 « ] تسا متفه 

يرکف یلع  دیس 

راوگرزب نآ  رد  يردق  هب  تناید  هقف و  زا  تسا ، هتـسیاش  یملاع  تجح و  ریظنیب ، ماقم ، الاو  ماما  مظاک ، دیوگیم : نادنمـشناد  زا  یکی  »
[ . 289 « ] تسین روصت  لباق  نآ  زا  شیب  هک  دوب  عمج 

كرابم یکز  رتکد 

هحفص 196 ] [ . ] 290 « ] دوب تناید  ملع و  رد  ورشیپ  یماما  مشاهینب و  ناگرزب  زا  یگرزب  رفعج ، نب  یسوم  »

یکلام دمحم  نب  یلع 

ار يراوـگرزب  جوا  فرـش و  يهلق  وا  هک  تـسا  نآ  رب  هاوـگ  شراکـشآ ، نـشور و  تافـص  لـئاضف و  يرهاـظ و  تاـمارک  بقاـنم و  اـما  »
هدش و مار  وا  يارب  هلحرم  نیرخآ  ات  تدایـس  بکرم  تسا ، هدیـسر  نآ  يهبترم  نیرتدنلب  هب  هتفر و  الاب  تازایتما  جوا  ات  تسا و  هدیزگرب 

[ . 291 « ] تسا هدیزگرب  هتفرگ و  رایتخا  رد  ار  اهنآ  نیرتدنمشزرا  هدوب و  مکاح  یگرزب  میانغ  رب  تسا و  هتشگ  راوس  نآ  دح  نیرتالاب  هب 

یسربط نسح  نب  لضف 

رتحیصف تناید و  رد  اهنآ  نیرتماقمالاو  قداص و  ماما  نادنزرف  نیرتراوگرزب  مالسلاهیلع  یـسوم  نسحلاوبا  هک  تسا  روهـشم  مدرم  نایم  »
[ . 292 « ] تسا هدوب  رتهیقف  رتاناد و  رتدباع و  دوخ  نامز  مدرم  مامت  زا  نانآ و  يهمه  زا 

بلاغ نیما  دمحم 

ار وا  ناناملـسم  هک  اـجنآ  اـت  تسا  ناوارف  تداـبع  اوقت و  هب  روهـشم  هک  دـننکیم  يوریپ  مظاـک  یـسوم  ماـما  گرزب ، يدرم  زا  نییوـلع  »
بقلم هدمآ  نآرق  رد  شمان  هک  نارمع  نب  یسوم  نیشنمه  حلاصدبع »  » هب تهابـش  ظاحل  هب  حلاصدبع -  نوچمه  و  دندیمان ، حلاصدبع » »
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[ . 293 « ] دوب هدنشخب  راوگرزب  دوب - 

ۀیعمنبا

ینادنز ار  وا  یـسابع  يداه  تسا . هدوب  ماقمالاو  تلیـضفرپ و  تسا . دلوما  شردام  میهارباوبا ، نسحلاوبا و  هب  بقلم  مظاک ، یـسوم  ماما  »
هحفص 197] نامه [  رد  دنکفا و  نادنز  هب  ار  وا  دیشرلا  نوراه  سپس  درک ، دازآ  نادنز  زا  ار  وا  دوب  هدید  هک  یباوخ  رطاخ  هب  دعب  درک و 

[ . 294 « ] دیسر تداهش  هب  نادنز 

ینامی مظاک  دیس 

ورف ار  دوخ  مشخ  هک  ور  نآ  زا  دـش  موسوم  مظاک  مان  هب  تسا و  مالـسلاهیلع  ماما  نیمتفه  و  ص )  ) ربمایپ يهداون  نیمجنپ  مظاک  یـسوم  »
هک ره  هب  تشاد و  هارمه  هب  مهرد  ياههسیک  هک  یلاـح  رد  دـشیم  نوریب  هناـخ  زا  ماـگنه  بش  دوب . يراـبدرب  ملح و  ياراد  دروخیم و 

ار اشع  زامن  هک  یماگنه  دوب ، لثملابرـض  مظاک  یـسوم  شور  هار و  ربص و  درکیم . تمحرم  ار  اهنآ  دـنک  ناسحا  یکین و  تساوخیم 
رکذ باتفآ  عولط  ات  درکیم  رازگرب  ار  حبـص  زامن  هک  یتقو  بش ، يهمین  ات  دناوخیم  اعد  تفگیم و  ار  ادـخ  دـمح  هتـسویپ  دـناوخیم 

[ . 295 « ] دوب وا  یگشیمه  راک  نیا  تفگیم و  ادخ 

بوشآ رهش  نب  یلع  نب  دمحم 

لد و يوق  رتحیـصف و  رتزاب و  شایگدنـشخب  تسد  رتدـنمجرا و  تناید ، رد  رتالاب و  هبترم ، رد  مدرم  يهمه  زا  مالـسلاهیلع  مظاک  ماـما  »
تفالخ يهلـسلس  توبن و  نامدود  زا  تشاد ، هیکت  تفالخ  هاگیاج  رب  دوب و  توبن  ثراو  تشاد و  ار  تیالو  فرـش  اهنت  وا  دوب . رتعاجش 

[ . 296 « ] دوب

مقدش نب  نماض  دیس 

اب هنازرف ، يدنمتفارـش  هاپـس و  بحاص  دروخیم ، ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  ییابیکـش  میلک ، یـسوم  ماـنمه  راـبدرب ، ماـما  راوگرزب و  ياـقآ  »
ادخ هاگشیپ  رد  هک  یسک  رادهدنز ، بش  رادهزور  رابدرب  راکتـسرد ، يهتـسیاش  بسن ، نیرتکاپ  و  هداعلاقوف ، یتمظع  و  ناشخرد ، يوترپ 

هدوب و بظاوم  قح  تاعاط  هحفـص 198 ] رب [  اشوک ، تدابع  رد  هدید ، همه  ار  شتامارک  هک  نآ  مومـسم ، دیهـش  تسا ، مصخ  رب  مکاح 
. دادیم شاداپ  ار  ناراکدب  ناسحا ، اب  هک  نآ  ادخ و  هار  رد  دهاجم  دنارذگیم . يرادهزور  هب  ار  زور  دوجـس و  عوکر و  لاح  رد  ار  بش 

نوفدـم شیرق  ناتـسربق  رد  هک  ییاقآ  نامه  هاپـس ، ربهر  هدیـسر ، اج  همه  شناسحا  ملح و  يهزاوآ  هک  یـسک  نآ  مشخ ، يهدـنروخورف 
[ . 297 « ] مالسلاامهیلع قداص  رفعج  ماما  دنزرف  مظاک  یسوم  ماما  نسحلاوبا  میهارباوبا و  قح ، هب  ماما  تسا ،

یفوص دمحم  نب  یلع 

ياههسیک هک  یـسک  زا  بجع  دـنتفگیم : ماما  شـشخب  هب  انـشآ  مدرم  هک  دـناهدرک  لقن  دوب . هدنـشخب  عاجـش و  ماقم ، الاو  یـسوم ، ماما 
[ . 298  ] دراد تیاکش  یتسدگنت  دوبمک و  زا  مه  زاب  هدش  وا  بیصن  مالسلاهیلع  یسوم  یتمحرم 

نابص دمحم 
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زا تـسا ، فورعم  ددرگیم  اور  رد ، نآ  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  جـئاوح  هـک  يرد  هـب  قارع ، مدرم  دزن  رد  مالـسلاهیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  »
[ . 299 « ] تسا هدوب  نارود  درف  نیرتهدنشخب  نیرتیخس و  نادنمشناد و  نیرتگرزب  زا  نامز و  مدرم  نیرتدباع 

یمثیه رجح  نب  دمحا 

رد يو  تسا . هدش  موسوم  مظاک  هب  شناوارف  ملح  تشذگ و  رطاخ  هب  و  شردـپ ، تلیـضف  لامک و  تفرعم ، ملع ، ثراو  مظاک ، یـسوم  »
مدرم نیرتهدنـشخب  نیرتاناد و  نیرتدباع ، وا  تسا و  روهـشم  دوشیم  اور  رد ، نآ  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد  جـئاوح  هک  يرد  هب  قارع  لها  دزن 

هحفص 199 ] [ . ] 300 « ] دوب راگزور 

حضاونبا نب  فورعم  بوقعییبا  نب  دمحا 

[ . 301 « ] دنکیم تیاور  شردپ  زا  دوب و  تدابع  رد  مدرم  نیرتتخسرس  زا  مالسلاامهیلع ، رفعج  نب  یسوم  »

ینارعش باهولادبع 

ور نآ  زا  تسا . مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  دـنزرف  ماما و  هدزاود  زا  یکی  مظاک ، یـسوم  »
یسک هک  دشیم  علطم  تقو  ره  هک  دوب  نانچ  دوب ، ناوارف  بش  زامن  ادخ و  هار  رد  ششوک  تدابع ، ياراد  هک  تفرگ  حلاص » دبع   » بقل

[ . 302 « ] داتسرفیم یلام  وا  يارب  تسوا ، تیذا  ثعاب 

یناهبن

دونشخ ناشیا  همه  زا  دنوادخ  تسا . مالسا  ناربهر  و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  زا  نارورـس  و  راوگرزب ، همئا  ناگرزب  هلمج  زا  مظاک ، یـسوم  »
[ . 303 « ] دناریمب ناشراوگرزب ، دج  تبحم  نانآ و  یتسود  رب  دنمهرهب و  ناشتاکرب  زا  ار  ام  و 

یعفاش هحلط  نب  دمحم 

هدجس و هب  ار  بش  اهتمارک ، هب  روهـشم  ادخ ، هار  رد  رگـشالت  اشوک و  ماقمالاو ، ردقنارگ ، ماما  مالـسلاامهیلع ، مظاک  رفعج ، نب  یـسوم  »
يو هب  هک  ار  یـسک  دش ، هدناوخ  مظاک  شقح ، هب  نارگزواجت  زا  تشذـگ  ملح و  رطاخ  هب  دـنارذگیم . هزور  هقدـص و  هب  ار  زور  مایق و 

« حلاص دبع   » ار وا  ناوارف  تدابع  لیلد  هب  دشیم . وربور  تشذگ  اب  یناج  راکهبت و  اب  دادیم و  شاداپ  یکین  ناسحا و  اب  دوب  هدرک  يدـب 
هحفص 200] هلیسو [  ار  وا  ادخ ، دزن  رد  هک  یناسک  ياههتـساوخ  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هللا  یلا  جئاوحلا  باب  هب  فورعم  قارع  رد  دنتفگ و 

راوتـسا الاو و  یماقم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وا  هک  دـننکیم  يرواد  نانچ  نادرگرـس و  لوقع  شتاـمارک  زا  ددرگیم . هدروآرب  دـناهداد ، رارق 
[ . 304 « ] دراد

دیفم خیش 

همه زا  شیب  شناشیوخ  نادناخ و  هب  دوب . نامز  درف  نیرتیمارگ  نیرتهدنـشخب و  نیرتهیقف ، نیرتدـباع و  مالـسلاهیلع ، یـسوم  نسحلاوبا  »
امرخ درآ و  كوکـسم و  يالط  دقن و  هجو  ياراد  هک  یلیبنز  درکیم ، ییوجلد  ماگنه  بش  هنیدم  يارقف  زا  درکیم ، محر  يهلـص  سک 

[ . 305 « ] دسریم اجک  زا  دنتسنادیمن  اهنآ  هک  يروط  هب  دناسریم . اهنآ  هب  دربیم و  ارقف  يارب  دوب ،
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صفح

[ . 306 « ] مدیدن يو  زا  مدرم ، رتهدننکراودیما  و  دوخ ، سفن  رب  رفعج  نب  یسوم  زا  رتکانمیب  ار  یسک  »

یجنلبش

و رادـیب ، زامن  يارب  ار  بش  هک : ياهتـسیاش  ملاع  ادـخ و  تجح  ریظنیب ، ردـقنارگ ، ماـما  ناـمه  مظاـک ، دـیوگیم : نادنمـشناد  زا  یکی  »
لها دزن  رد  وا  دـش . موسوم  مظاک  هب  شقح  هب  ناراکزواجت  زا  تشذـگ ، ملح و  يدایز  رطاـخ  هب  دـنارذگیم و  يرادهزور  هب  ار  شزور 

« دـشیم هدروآرب  دـندادیم ، رارق  ادـخ  هاگرد  هلیـسو  ار  وا  هک  یناـسک  ياههتـساوخ  نوچ  تسا  فورعم  هللا  یلا  جـئاوحلا  باـب  هب  قارع 
هحفص 201 ] [ . ] 307]

یلبرا یسیع  نب  یلع 

نیا رب  هاوگ  همه ، شایگرزب  تباجن و  راثآ  شاینارون و  تافص  لیالد و  راکشآ و  تازجعم  لیاضف و  مالـسلاهیلع و  مظاک  ماما  بقانم  »
هدیـسر هجرد  نیرتدنلب  هب  هتفر و  الاب  تازایتما  يهلحرم  نیرخآ  ات  هدـیزگرب و  ار  يراوگرزب  جوا  فرـش و  يهلق  راوگرزب ، نآ  هک  تسا 

نیرتدنمـشزرا هدـش و  مکاح  یگرزب  مئانغ  رب  تسا و  هتفرگ  رارق  نآ  دـح  نیرتالاب  رد  هدـش و  مار  الماک  وا  يارب  تدایـس  بکرم  تسا .
بهت ام  لضف  تدازتسا  هنـساحم و  هنم  تقتناف  بجتنت  هنم و  یفطـصت  هذخأت  نسحلا  تکرت و  تسا : هدیزگرب  هتفرگ و  رایتخا  رد  ار  اهنآ 

هدیـسرن اجنادب  ات  یـسک  هک  تسا  هتـسراو  يدح  هب  نآ  ياههخاش  هدیـسر و  لالج  يهبترم  نیرتالاب  هب  ات  هدیـشک  رـس  وا  لوصا  [ . 308]
ياهرابیوج وس  ره  زا  دـکچیم . نآ  ياههرانک  زا  دـجم  تفارـش و  ياـههرطق  ریزارـس و  نآ  فارطا  ماـمت  زا  يراوگرزب  یگرزب و  تسا ،

، نارکیب ياـیرد  وا و  مرک  زا  ياهرطق  نازیر ، ربا  تسا . هدـمآ  درگ  یگرزب  ياهبالیـس  وا  دوجو  رد  تسا و  ریزارـس  وا  تمـس  هب  تمظع 
وا تسد  هب  هتخیوآ  يرعش ، يهراتس  وا ، نارازگتمدخ  ناگدرب و  رامـش  رد  صلاخ ، تبحم  لها  و  تسا . وا  ياطع  شـشخب و  زا  ياهعرج 

هدیسر ناراب  ياهناتسوب  راسهمشچ  هک  یلاح  رد  دننام ، وا  ياهتلصخ  وخ و  هب  اهناتسوب  درادن ، وا  لباقم  رد  ششخرد  يارب  یهار  تسا و 
تسا هام  دیشروخ و  زا  رتنشور  وا  دنتـسیچ ؟ نشور  ياهزور  اههدیپس و  نامز ، قفا  رد  تسا  ياهدیپس  راوگرزب  نآ  تسین . یـشمارآ  ار ،

الاو رتدنمجرا و  فاصوا و  نیا  زا  رتالاب  هک  دـنگوس ، ادـخ  هب  وا  هکلب  تسا -  هدـنیوگ  ناوت  دـح  رد  هام ، دیـشروخ و  اب  يهسیاقم  نیا  - 
دنـسریم و وا  تاراختفا  فصو  هب  الاو ، تمه  ای  دسرب و  وا  ماقم  تقیقح  هب  اهـشیاتس  هنوگچ  تسا . اهنیا  قوف  اهیگژیو و  نیا  زا  رتبسن 
هحفص 202] دشاب [ !؟ رگراک  وا  تالاح  رکذ  رد  ماهوا ، لایخ و  دنیآرد و  نالوج  هب  وا ، تافـص  ياهرازغرم  رد  اهملق  کتزیت  نابـسا  ای 

ابیز شیرورس  يامیس  تسا و  میدق  زا  مه  ون و  مه  شتمظع  راوگرزب و  شرـصنع  تسا ، امرگ  تدش  رادهزور  مشخ و  يهدنروخ  ورف  وا 
ربارب رد  و  راکشآ ، تسا  یقح  و  راوتسا ، شنید  یمارگ ، شنادنزرف  راوگرزب و  شناردپ  راوازس . دوش ، فیصوت  هچ  ره  هب  هدش و  هدیرفآ 

هب یکین  بتارم  رد  دنکیم . دای  دنگوس  هن  دیوگیم و  غورد  هن  شاهدننک  فیـصوت  ردقنارگ ، شتلیـضف  رهوگ  رادتناما ، اناوت و  ادـخ  رما 
رد هک  یتبقنم  الاو و  تلیضف  اسب  منکیم . دای  دنگوس  شنادنزرف  ناردپ و  وا و  ماقم  هب  تبسن  هراب ، نیا  رد  نم  هدیسر و  ریظنیب  ياهبترم 
رب و  قداص ، ناشیا  يهرابرد  دنرامـشب  هک  راختفا  تیزم و  ره  دنتـسه و  مک  فاصوا  نیا  وا  هب  تبـسن  همه ، نیا  اـب  سب . وا  نأـش  تمظع 

نایامنهار ناشیا  نانآ ، نادرگاش  همه  ناراوگرزب  رادروخرب و  نانآ  زا  همه  نادنمشناد  دنبوسنم و  ناشیا  هب  ناگرزب  تسا . لاحم  نارگید 
[ . 309 « ] نک يوریپ  ناشیا  زا  نیاربانب  دنیادخ . يوس  هب 

يدادغب بیطخ 
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دزن تشاد  رانید  رازه  هک  ار  ياهسیک  تسوا ، تیذا  رازآ و  ثعاب  یسک  دشیم  علطم  هک  یماگنه  دوب . راوگرزب  يهدنشخب  یسوم ، ماما  »
. درکیم میـسقت  هنیدم ، قحتـسم  مندرم  نیب  ار  اهنآ  دعب  درکیم و  مهارف  يرانید  دـصراهچ  دصیـس ، تسیود ، ياههسیک  داتـسرفیم و  وا 

[ . 310 « ] تخاسیم زاینیب  ار  وا  دیسریم  یسک  ره  هب  رفعج  نب  یسوم  ياههسیک  هک ، دوب  نانچ 

یسوم فسوی  دمحم  رتکد 

هب نادنز  نایم  183 ه ) لاس ) رد  يو  تسا ، مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  ماما  تشون  يزیچ  هقف  رد  هک  یسک  نیتسخن  هک ، مییوگب  میناوتیم  »
[ . ] 311 « ] دـشیم لاؤس  يو  زا  مارح ) لـالح و   ) ناونع تحت  هک  دوب  ییاهشـسرپ  خـساپ  رد  راوگرزب  نآ  ياههتـشون  دیـسر . تداـهش 

هحفص 203 ]

نالک هجاوخ  هب  فورعم  نامیلس  خیش 

دش هدیمان  مظاک  ور  نآ  زا  تسا . هدرب  ثرا  هب  مالسلامهیلع  دمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  ار  تلیضف  لامک و  تفرعم ، ملع ، مظاک ، یـسوم  »
نیرتهدنشخب نیرتاناد و  نیرتدباع و  راوگرزب  نآ  تسا . فورعم  جئاوحلا  باب  هب  قارع  مدرم  دزن  رد  تشاد و  ناوارف  ملح  تشذگ و  هک 

[ . 312 « ] دوب نامز  مدرم 

یلع نب  دمحا  سانشبسن ،

. دومنیم يرابدرب  دروخیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  تفرگ  مظاـک  بقل  ور  نآ  زا  دوب . هدنـشخب  ریلد و  تلزنم ، گرزب  مظاـک ، یـسوم  »
ار وا  درکیم و  دروخرب  هک  یناسک  هب  ار  اهنآ  تفریم و  نوریب  هناخ  زا  تشاد  دوخ  هارمه  هب  لوپ  ياـههسیک  هک  یلاـح  رد  ماـگنه  بش 

یسک زا  اتفگش ! دنتفگیم : شلها  دوب و  هدش  لثملا  برض  مالـسلاهیلع  یـسوم  مهرد  ياههسیک  هک  اج  نآ  ات  دومنیم ، تمحرم  دیدیم 
[ . 313 « ] دراد تیاکش  یتسدگنت  زا  مه  زاب  هدش  رادروخرب  یسوم  یتمحرم  يهسیک  زا  هک 

یلوغارق بیهو  نب  دومحم 

هب شناوارف  ملح  تشذـگ و  مشخ و  ندروخ  ورف  رطاـخ  هب  تسا  هدوب  شردـپ  تلیـضف  لاـمک و  تفرعم ، ملع ، ثراو  رفعج ، نب  یـسوم  »
نیرتملاـع و نیرتدــباع  وا  تـسا ، فورعم  دزاـسیم  اور  ادــخ  دزن  ار  اـهتجاح  هـک  يرد  هـب  قارع  لـها  دزن  رد  و  دــش ، موـسوم  مظاــک 

[ . 314 « ] دوب نامز  مدرم  نیرتهدنشخب 

يدادغب يدیوس  نیما  نب  دمحم 

تشذگ رطاخ  هب  درکیم و  يرپس  هزور  هحفص 204 ] هب [  ار  زور  زامن و  هب  ار  بش  هک  تسا  ریخرپ  ردقنارگ و  ماما  نامه  مظاک  یسوم  »
[ . 315 « ] دش هدیمان  مظاک  شقح ، هب  نارگزواجت  زا  دایز 

يدرموج رابجلادبع  رتکد 

دهز زا  رپ  شایگدنز  خیرات  دشابیم . مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  مظاک ، یـسوم  »
« دومنیم یکین  ربارب  رد  وا  درکیم ، يدـب  وا  هب  سک  ره  هک ، تفرگ  مظاک  بقل  ور  نآ  زا  و  تسا . قلخ  نسح  يراوگرزب و  یئاسراپ ، و 
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[ . 316]

یکباتا نیدلالامج 

رد ای 129 ه  و  لاـس 128  يو  [ ، 317  ] دنیوگیم مظاک  شملع ، رطاخ  هب  حـلاص و  دـبع  شتدابع ، رطاخ  هب  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  »
هک یتارظن  زا  یتمسق  دوب  نیا  [ . 318 « ] دوب هتفریذپ  ادخ  هاگشیپ  رد  شیاعد  هدوتـس و  هدنـشخب ، ماقمالاو ، ملاع ، اقآ ، دمآ . ایند  هب  هنیدم 

مامت دراد و  مالـسلاهیلع  ماما  زا  اهنآ  تشادـگرزب  ینادردـق و  رادـقم  زا  تیاکح  اهنیا  دـندوب ، هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  املع  زا  یناگرزب 
رد  - 2 تسا . هدوب  دوخ  ناـمز  درف  نیرتهیقف  نیرتاـناد و  مالـسلاهیلع  ماـما   - 1 دـنراد : رظن  قافتا  ماـما ، رد  ریز  فاـصوا  دوجو  هب  اـهنآ 

همه زا  ار  شیوخ  مشخ  رتشیب و  همه  زا  ماـما  يراـبدرب  ربص و   - 3 دیـسریمن . وا  ياپ  هب  یـسک  هک  دوب  اشوک  اج  نآ  ات  تعاط  تدابع و 
زا  - 4 هحفـص 205 ] دوـمنیم [ . ناـسحا  تشذـگ و  دـندرکیم ، یتـمرحیب  يو  هب  تبـسن  هک  یناـسک  ربارب  رد  دروـخیم و  ورف  رتـشیب 

سک ره  هب  و  دوب ، لثملابرـض  وا  یتـمحرم  ياـههسیک  هک  اـج  نآ  اـت  دوب  مدرم  نیرتزاـبلد  تسد و  نیرتدنمتواخـس و  نیرتهدنـشخب و 
تمارک نیا  هب  صوصخم  ار  وا  دـنوادخ  و  دوـب ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  جـئاوحلا  باـب  راوـگرزب  نآ   - 5 دـشیم . زاینیب  دیـسریم  وا  ناسحا 

نودب هدرک و  تنامـض  ار  شلکـشم  لح  زاین و  ندروآرب  دـشیم ، وا  هب  لسوتم  هک  ره  يارب  دوب و  هداد  رارق  یفطل  نینچ  دروم  هدومرف و 
توهبم تام و  اههشیدنا ، اهلقع و  هک  دزیمرس  یتامارک  راوگرزب  نآ  زا   - 6 تشگیمن . زاب  تحار  لایخ  لاب و  تغارف  تجاح و  ياور 

نیرتحیـصف و زا  ترــضح  نآ   - 8 درکیم . محر  يهلـص  رتـشیب  ناـشیوخ ، هداوناـخ و  هـب  مدرم  يهـمه  زا  مالـسلاهیلع  ماـما   - 7 دندوب .
عضاوت و رد  راوگرزب  نآ   - 10 دوب . مدرم  رب  دنوادخ  ياهتجح  هلمج  زا  ناملـسم و  مدرم  ناماما  زا  یماما  يو   - 9 دوب . مدرم  نیرتغیلب 
هب راوگرزب  نآ  : » دنیوگیم دنکیم ؛ دییأت  ار  یگتـسجرب  نیا  هک  دـناهدرک  لقن  ار  یناتـساد  ناخروم  دوب . هدیـسر  العا  دـح  هب  ییوخمرن 

یتجاح رگا  ات  تساوخ  وا  زا  دعب  تسـشن و  وگتفگ  هب  یتدم  وا  اب  دنام و  يو  دزن  داد و  مالـس  وا  هب  دیـسر ، ياهفایق  دـب  تسوپهایـس  درم 
دندرک ضارتعا  مالسلاهیلع  ماما  هب  دمآ و  نارگ  ماما  باحصا  زا  یضعب  يارب  راک  نیا  تفر . يو  دزن  زا  تساخرب و  هاگنآ  دروآرب ، دراد ،

وا ياهیدـنمزاین  يهراـبرد  دـعب  دـیوشیم و  دراو  یـسک  نینچ  هب  امـش  اـیآ  هللا ! لوـسر  نباـی  : » تفگ ضارتـعا  ناوـنع  هب  اـهنآ  زا  یکی  و 
چیه هک  یمالسا  يهشیدنا  هیحور و  اب  دمآ و  مشخ  هب  نخس  نیا  زا  مالسلاهیلع  ماما  دراد ؟ ناوارف  زاین  امش  هب  وا  هک  یلاح  رد  دیـسرپیم ،

ياهیاسمه و  ادخ -  باتک  قباطم  يردارب -  ادخ و  ناگدنب  زا  ياهدنب  وا  : » دومرف داد و  خساپ  يو  هب  دنیبیمن ، ناملـسم  دارفا  نیب  یتوافت 
، ] راگزور دیاش  تسا و  هتخاس  طوبرم  مه  هب  ار  ام  مالـسا -  نایدا -  نیرتهب  و  مدآ -  ترـضح  ناردپ -  نیرتهب  تسا . ادخ  نیمزرـس  رد 
هک یتسارب  دنیبب »... عضاوتم  دوخ  ربارب  رد  ربکت ، رخف و  زا  دعب  ار  ام  سپ  دهد  رارق  وا  تسد  هب  ار  ام  ياهیدنمزاین  زا  یضعب  هحفص 206 ]
ادخ دزن  اهنآ  نیرتیمارگ  دنـشابیم و  حطـس  کی  رد  نیملـسم  مامت  تسین و  مالـسا  زا  یتروص  چیه  هب  ناناملـسم  نایم  ییادـج  هقرفت و 

تافآ یهاوخدوخ و  راچد  هک  ار  يرامیب  سوفن  مالسلاهیلع  ماما  هک  دوب  اوقت  نامیا و  يوبشوخ  میـسن  نیا  اب  تسا . ناشیا  نیرتراگزیهرپ 
رب نادنمـشناد  عامجا  زمر  هدوب و  يو  یگرزب  زار  اهنت  مالـسلاهیلع  ماما  دوجو  رد  هتـسجرب  تافـص  نیا  درکیم . هجلاعم  دـندوب  یعامتجا 

هحفص 209 ] تسوا [ . تبحم  رب  نیملسم  يهمه  قافتا  و  راوگرزب ، نآ  تشادگرزب 

ماما يرکف  راثآ  زا  ياهمش 

هراشا

ناربهر هک  تسا  يرکف  راثآ  نیرتالاو  زا  تخاس ، دـنمهرهب  ار  شاهسردـم  نایوجـشناد  باحـصا و  هک  مالـسلاهیلع  ماـما  يرکف  راـثآ  اـما 
راثآ تسا . هدنام  اجب  یمالسا  نادنمـشناد  زا  هک  تسا  یملع  ياهثاریم  نیرتاهبنارگ  يهلمج  زا  دناهتـشاذگ و  راگدای  هب  دوخ  زا  یمالـسا 
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نانخـس اهنیا ، رب  هوـالع  تسا . مولع  رگید  و  ثیدـح ، ریـسفت ، هقف ، مـالک ، تمکح ، نوچمه : مولع ، زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  راوگرزب  نآ 
لکـش نیرتهتـسجرب  هب  اهنیا  ماـمت  دـشابیم و  یعاـمتجا  نیناوق  قـالخا و  یگدـنز ، بادآ  لـماش : هک  شردـقنارگ ، تارظن  راـبرهوگ و 

دوشیم : نایب  اهنآ  زا  يرصتخم  لیذ  رد  دنشابیم و  زاجعا  دح  رد  هک  هدش  ادا  یتغالب  تحاصف و 

لقع يهرابرد  ماما  يهلاسر 

هراشا

يرترب فرـش و  تادوجوم  ریاس  رب  هلیـسو  نادـب  ار  وا  هدرک و  تمحرم  ناسنا  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يریظنیب  يورین  ناـمه  لـقع 
زار دریگب و  تمدخ  هب  ار  تانئاک  مامت  هتسناوت  دوخ  يهشیدنا  لقع و  يورین  اب  یمدآ  تسا . هداد  رارق  نیمز  رد  دوخ  يهفیلخ  هدیشخب و 

. دنک فشک  ار  اهنآ  رارـسا  دزای و  تسد  ناگراتـس  هب  دـنک و  اضف  گنهآ  درادرب ، نآ  ياهزار  يور  زا  هدرپ  دـنک ، فشک  ار  اهنآ  زمر  و 

. دیسر دهاوخ  زین  اهنیا  زا  رتریگارف  رتقیمع و  یبلاطم  هب  رود  ای  کیدزن و  يهدنیآ  رد  هتفای و  تسد  اهنیا  مامت  هب  لقع  يهلیـسو  هب  ناسنا 
نخس لقع  راثآ  نیرتمهم  زا  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  تسا . هدیسر  هدنزرا  تافاشتکا  نیا  هب  دوخ  شناد  شنیب و  لقع ، زایتما  اب  ناسنا  هتبلا 

هب راوگرزب  نآ  هک  ینیرز  ثیدح  رد  بلاطم  نیا  تسا . هدومرف  لالدتسا  همیرک  تایآ  هحفص 210 ] يهلیسو [  هب  نآ  تلیضف  رب  هتفگ و 
هب مالـسلاهیلع  ماما  زا  هک  دوریم  رامـش  هب  يايرکف  راثآ  نیرتمهم  زا  ثیدح  نیا  تسا ، هدـمآ  هداد  میلعت  مکح -  هب  ماشه  شدرگاش - 

ثیدح نیا  : » دیوگیم نآ  زا  دـیجمت  رد  و  [ 319  ] هتشون نآ  رب  یفـسلف  یحرـش  اردصالم  دنوخآ  نیهلأتملا ، ردص  تسا و  هدنام  راگدای 
هدش هدرب  مان  سفنلاملع  رد  هک  ياهناگراهچ  لوقع  زا  مراهچ  يهبترم  ینعی : دش -  رکذ  هک  تسا  ییانعم  هب  لقع  تقیقح  نایب  رب  لمتشم 

هدناجنگ نآ  رد  یهلا  گرزب  ياهفده  ینآرق و  يالاو  فراعم  تسا و  نآ  ياهشیاتس  اهیگژیو و  تافص و  نیرتمهم  رب  لمتشم  و  تسا - 
فرژ ياههشیدنا  ياراد  هک  گرزب  يامکح  ءاملع و  راثآ  رد  هدـماین و  افرع  ياهباتک  زا  يرایـسب  رد  نآ  ریظن  هک  يدـح  هب  تسا ، هدـش 

رب لمتـشم  ثیدـح  نیا  تسا . هدـشن  هدـید  هلآ -  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  راـهطا و  يهـمئا  تاـملک  رد  زج  نآ -  دـننامه  دنتـسه 
نامـسآ و يهراـبرد  یهلا ، مولع  رد  هلمج  زا  تسا . هدـش  رکذ  شناد  زا  یمهم  باـب  اـههباطخ ، نآ  زا  کـی  ره  رد  هک  تسا  ییاـههباطخ 

لیاذر زا  سوفن  نتخاس  كاپ  قالخا و  بیذهت  هیکزت و  رد  سفنلا ، ملع  یـسانشناور و  دـیلاوم ، ناوکا و  ملع  تایکلف ، رد  یتسه ، ناهج 
هب تشگزاب  داعم و  زیخاتـسر ، يهرابرد  ایند ، شهوکن  دـهز و  ییاسراپ ، رد  حـیاصن ، ظعاوم و  يهنیمز  رد  ندـم ، تسایـس  رد  یقـالخا ،
لال رک و  ناشیا ، هک  نیا  و  نایاپراهچ ، ملاع  هب  اهنآ  ملاع  رییغت  اهنآ و  دـب  تبقاع  نالهاج و  نارفاک و  شهوکن  رد  هرخالاب  ادـخ و  يوس 
هب ار  مالسلاهیلع  ماما  ثیدح  نیع  ام  و  فراعم »... مولع و  هب  طوبرم  بلاطم  رگید  و  دنتسین . رادروخرب  لقع  زا  اهنآ  نوچ  دنتسه ، روک  و 

. میرادیم میدقت  میاهتفرگ  ثیدح  نیا  رب  وا  ریسفت  رد  اردصالم  مالسا ، فوسلیف  يهتفگ  زا  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  يرـصتخم  حرـش  هارمه 
هدومرف هداد و  تراشب  دوخ  هحفص 211 ] باتک [  رد  ار  مهف  لقع و  نابحاص  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ماشه ! ای  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما 
تیاده ار  ناشیا  دنوادخ  هک  دناهورگ  نآ  دننکیم ، يوریپ  ار  شرتبوخ  سپ  دنونـشیم ، ار  نخـس  هک  ینانآ  هد ! هدژم  ار  مناگدنب  : ] تسا
نارگید رب  میقتـسم  لوـقع  ناـبحاص  ندوـب  مدـقم  رب  همیرک ، يهیآ  نیا  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 320 [« ] نادرخ بحاـص  دـنناشیا  هدرک و 

نادـب مالـسلاهیلع  ماـما  هک ، ياهکراـبم  هیآ  نیا  تسا و  هداد  تراـشب  يراگتـسر  تیادـه و  هب  ار  ناـنآ  هک  اریز  تسا ، هدوـمرف  لالدتـسا 
میروآیم : ار  دیاوف  نآ  زا  هدیاف  ود  ام  هک  درادرب  رد  ار  يدایز  یملع  دیاوف  هتسج ، داهشتسا 

لالدتسا بوجو 

هراشا
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، تسردان رد  تیادـه و  تسرد ، روما  رد  دراد و  دوجو  تسردان  تسرد و  ناـیم  نآ  رد  هک  تفرگ  رارق  يروما  ربارب  رد  هک  یتقو  ناـسنا 
هلصاف تسردان  زا  دنک و  يوریپ  هداد و  صیخشت  ار  تسرد  ات  دوش ، لئاق  زیمت  روما  نیا  نایم  هک  تسا  بجاو  ناسنا  رب  تسوا ، یهارمگ 

نینچ رد  لالدتـسا  تقد و  موزل  رب  هیآ  نیا  زا  بیترت  نیا  هب  تسین و  رـسیم  ناهرب  لیلد و  يهماقا  اب  زج  راـک  نیا  هک  تسا  یعیبط  دریگب .
دننکیم . لالدتسا  يدراوم ،

تیاده ندوب  ثداح 

هراشا

يروط نامه  تسا  ياهدنروآ  دوجو  هب  زا  ریزگان  یـضراع  ره  هک  تسا  یهیدب  دراد ، تیاده  ضورع  ثودح و  رب  تلالد  هکرابم  يهیآ 
: تسا هدومرف  هداد و  تبـسن  ادخ  هب  ور  نیا  زا  تسا ، یلاعت  يادخ  تیاده ، يهدننک  داجیا  اما  تسا . یـضورعم )  ) هدـنریذپ زا  ریزگان  هک 

کئلوا : ] تسا هتفگ  هدومرف و  هراشا  زین  بلطم  نیا  هب  دناتسرد و  لقع  نابحاص  تیاده ، ناگدنریذپ  اما  و  هللا ] مهادـه  نیذـلا  کئلوا  ]
شیوخ لقع  تهج  زا  هکلب  دریذپیمن ، ندب  ياضعا  ینامـسج و  دـعب  زا  ار  تیادـه  تفرعم و  ناسنا ، هک  تسا  حـضاو  بابلالاولوا .] مه 
دنوخآ تسا . نکمم  ریغ  وا  يارب  تفرعم  تفایرد  كرد و  تسا ، حضاو  هک  يروط  نامه  دـشابن  لماک  لقع  ياراد  رگا  سپ  دریذـپیم ،

هدرک و لالدتـسا  تسا  یلاعت  هحفـص 212 ] يادخ [  تیادـه  لعاف  هک  نیا  تیادـه و  ندوب  ثداح  رب  دازرمایب - ! شیادـخ  اردـصالم - 
مامت مدرم  رب  ار  اهتجح  لوقع  يهلیـسو  هب  لاعتم  يادخ  ماشه ! يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هدـناشک  ازارد  هب  هراب  نآ  رد  ار  نخس 

يادـخ امـش  يادـخ  و  : ] تسا هدومرف  هدرک و  ییامنهار  شیوخ  يراگدرورپ  هب  ار  نانآ  لیلد ، اب  دومن و  يرای  قح  ناـیب  ار  ءاـیبنا  درک و 
زور و بش و  دـش  دـمآ و  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  انامه  تسا ، ناـبرهم  هدـنیاشخب و  وا  تسین ، وا  زج  ییادـخ  هک  تسا  ییاـتکی 

نیمز هلیسو  نادب  دینادرگ  هدنز  سپ  داتسرف ، بآ  نامسآ ، زا  هچنآ  ار و  نامدرم  دهد  دوس  هچنادب  دننکیم ، تکرح  ایرد  رد  هک  اهیتشک 
تسا اههناشن  هتبلا  نیمز ، نامسآ و  نایم  هدش  مار  ربا  اهداب و  ندینادرگ  ياهدنبنج و  ره  زا  نآ  رد  دنکارپ  دوب و  هدرمژپ  هک  نآ  زا  سپ  ار 
لوقع هلیسو  هب  ار  دوخ  يایبنا  دنوادخ  هک  تسا  هدرک  نایب  دوخ  ثیدح  رد  مالسلاهیلع  ماما  [ . 321 [« ] دنبایرد درخ  هب  هک  یهورگ  يارب 

هنیآ ره  دوب ، هتـشادن  اور  ار ، یفطل  نینچ  اهنآ  رب  رگا  دنـشاب و  تاجن  ریخ و  هار  نایامنهار  اهتجح و  شناگدـنب ، رب  ات  هتخاس  لماک  رترب ،
هب ار  دوخ  ناربمایپ  دنوادخ  دزاس . لماک  ار  نارگید  دناوتیمن  صقان  هک  اریز  دنتـشادن ، نانآ  يربهار  اهتما و  يرادمامز  يارب  یگتـسیاش 

دیحوت تفرعم و  شور  هار و  هدومن و  ییامنهار  شیوخ  يراگدرورپ  رب  ار  نانآ  هدرک و  ینابیتشپ  یتسار ، ياههناشن  قح و  نایب  يهلیـسو 
نانآ رب  ار  دوخ  تقلخ  راثآ  زا  ییاههناشن  تسا و  هداد  ناشن  اهنآ  رب  تسوا ، ییاتکی  لیلد  یتسه و  رب  هاوگ  هک  هدنبوک  یلیالد  اب  ار  دوخ 

هک همیرک  هیآ  نیا  و  تسا . رثؤم  رب  يامنهار  رثا ، تلع و  رب  لـیلد  لولعم  هک  تسا  یهیدـب  نویقطنم -  يهتفگ  هب  تسا و -  هدرک  دومناو 
لالدتـسا یلاـعت  يادـخ  دوجو  هب  اـهنآ  زا  هک  تسا  یمهم  راـثآ  زا  یـشخب  رب  لمتـشم  تسا ، هدـمآ  مالـسلاهیلع  ماـما  ثیدـح  نمـض  رد 

دننکیم :

اهنامسآ شنیرفآ 

رد ناگراتس  نیا  هک  دناهدش ، هتسارآ  یناگراتس  يهلیسو  هب  هک  تسا  ییاهنامـسآ  راگدرورپ ، نشور  ياههناشن  نیرتگرزب  زا  هک  یتسارب 
اهنآ مامت  تسا و  هبذاج  يورین  نیناوق  قباطم  يرگید  اب  مادک  ره  هلـصاف  دـننکیم و  هحفص 213 ] تکرح [  دوخ  رادم  رد  روانـش و  اضف 
مجح ربارب  رازه  اههد  نیدنچ  هب  ناگراتس  زا  یضعب  مجح  هزادنا  دنتسه . یلاعت  يادخ  نامرف  رخـسم  ناشباذجنا ، بذج و  تاکرح و  رد 

اب دروخرب  هنوگ  چـیه  نودـب  دوخ ، ياهـسوق  خرچ و  رد  اهنیا  ماـمت  تسا و  نیمز  زا  رتگرزب  ربارب ، نویلیم  دـنچ  یـضعب  دـسریم و  نیمز 
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مارجا نیا  : » دیامرفیم هدبع  دمحم  خیـش  گرزب  دنمـشناد  دراد ! دوجو  اناوت  سب  ییادخ  هک  دننزیم  دایرف  دننکیم و  تکرح  رگیدکی ،
ماظن رد  یللخ  مادـک ، چـیه  ماظن  دراد و  يراوتـسا  لماک و  ماظن  اهنآ  زا  هتـسد  ره  هک  دـناهدش ، لیکـشت  یفلتخم  ياـههورگ  زا  ینامـسآ 

يدـنوادخ زا  اهنآ  مامت  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  هک  دـننکیم  يوریپ  یلک  ماظن  کـی  زا  همه  هک  اریز  دـنکیمن ، داـجیا  رگید  يهتـسد 
نامه ام ، هب  ناگراتـس  نیا  هورگ  نیرتکیدزن  تسین . وا  کیرـش  ریبدـت ، تمکح و  میظنت و  شنیرفآ و  رد  یـسک  هک  دـناهدش  رداص  اتکی 

. دنیوگیم یسمش  هموظنم  دوشیم ، نارادناج  ناهایگ و  تایح  ثعاب  دهدیم و  ینـشور  ام  نیمز  رب  هک  يدیـشروخ  هب  تبـسن  هک  تسا 
ياهروحم رد  روانـش  ناگراتـس  نیا  مامت  دوبن  یماظن  نینچ  رگا  دـنراد و  یفلتخم  داعبا  اههزادـنا و  دندیـشروخ ، نیا  عبات  هک  یناـگراتس 

رب ياهناشن  ماظن ، نیا  سپ  دشیم . هدیـشک  يدوبان  هب  ملاوع  مامت  بیترت  نیا  هب  دـندرکیم و  دروخرب  رگیدـکی  اب  هدیـشاپ و  مه  زا  دوخ ،
فشک ناگراتـس ، دوجو  زا  دیدج  ملع  هک  ار  هچنآ  یتسارب  [ . 322 ...« ] تسوا ییاتکی  ناشن  هک  يروط  نامه  تسا ، راـگدرورپ  تمحر 
دصتفه میرامشب ، هقیقد -  کی  رد  هراتس   1500 تعرـس -  اب  ار  اهنآ  مامت  میهاوخب  ام  رگا  هک  تسا  ناوارف  دایز و  ردـق  نآ  تسا ، هدرک 

هتفرگ رارق  فرح  کی  يور  هک  تسا  ياهطقن  کی  زا  رتمک  رایـسب  ناگراتـس ، هب  نیمز  تبـسن  اما  میرامـشب ! میناوتب  ات  دربیم  تقو  لاس 
، اهنیا زا  مادک  چیه  دیدرت  نودـب  [ . 323  ] تسا هداد  اج  دوخ ، رد  ار  یطـسوتم  مجح  اب  باتک  نویلیم  مین  هک  ياهناخباتک  کـی  رد  دـشاب 
 ] لئاسم همه  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  دـشاب ، ناـهج  نیا  راگدـیرفآ  ربدـم و  فداـصت ، هک  تسین  نکمم  تسین . فداـصت  زا  یـشان 

میناوتیم هنوگچ  « !؟ درک ریـسفت  هناروکروک  لمع  فداصت و  ساسا  رب  دراد ، دوجو  ملاوع  نیا  رد  هک  ار  ياهدـیچیپ  یملع  هحفص 214 ]
دـشخبیم و مظن  رهاوظ ، رگید  هب  هک  یگنهامه  قفاوت و  هیـضرف و  لماکت ، یببـس ، یلع و  طباور  اب  ار  یتسه  رهاوظ  رد  ماظتنا  مظن و  نیا 

هدیرفآ ار  نآ  ات  دشاب  هتشاد  يربدم  راگدیرفآ و  هک  نیا  نودب  یتسه  ناهج  نیا  مینک !؟ ریسفت  دراد ، همادا  ینارود  هب  ینارود  زا  شراثآ 
نیا : » دـیوگیم ستوک  ماـیلیو  نوج  [ . 324 [ »!؟ دـنک لمع  دـناوتیم  هنوگچ  دـیامن  ریبدـت  ار  نآ  هب  طوبرم  روما  ریاـس  هدرک و  عادـبا  و 

، دیامنیم لاحم  فداصت ، يور  زا  نآ  شیادیپ  هک  تسا  يدح  هب  یگدیچیپ ، يراوتـسا و  رظن  زا  مینکیم  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  یناهج 
يروک تشونرـس  ماظن و  هب  دوشیمن  تسین و  ریذپناکما  ربدـم  نودـب  هک  تسا  ياهدـیچیپ  روما  اهیتفگـش و  زا  رپ  ناهج ، نیا  هک  اریز 
تبسن ار  ام  تخانش  بیترت  نیا  هب  هدرک و  يرای  یتسه  رهاوظ  مظن  كرد و  رب  ار  ام  يدایز  رادقم  هب  مولع  هک  تسین  یکش  و  داد . تبسن 

[ . 325 .« ] دیازفایم وا  یتسه  هب  تبسن  ار  ام  رواب  ادخ و  هب 

نیمز

تسا هدیرفآ  ار  نآ  يروط  دنوادخ  مینکیم . یگدنز  نآ  يور  ام  هک  تسا  ياهرایـس  نیا  شنیرفآ  ادخ ، روآتفگـش  ياههناشن  هلمج  زا 
لیم دص  تعرس  اب  رگا  تسا و  تعاس  رد  لیم  رازه  شتکرح  تعرـس  ددرگیم و  دوخ  رود  هب  راب  کی  تعاس  راهچ  تسیب و  ره  رد  هک 
مامت ناتـسبات  لـصف  رد  باـتفآ  و  دیـسریم . شاینونک  يهزادـنا  ربارب  هد  هب  زور  بش و  لوط  تشگیم ، دوخ  روحم  رود  هب  تعاـس  رد 

هب دیـشروخ  رگا  هک  يروط  نامه  دندشیم . دمجنم  نارادناج  ناهایگ و  مامت  هک  دشیم  درـس  يدـح  هب  اهبـش  دـنازوسیم و  ار  ناهایگ 
يور یگدنز  هک ، دیـسریم  ياهجرد  هب  دـیباتیم  نیمز  رب  دیـشروخ  رون  هک  ياهعـشا  هنیآ  ره  دوبیم ، ینونک  رادـقم  زا  رتکیدزن  نیمز 

دشیم و سکعب  هیـضق  دوبیم ، نیمز  زا  رترود  یلعف ، يهزادـنا  زا  هحفـص 215 ] شیب [  رگا  هک  يروط  نامه  دـشیم ، نکمم  ریغ  نیمز 
یتح ای  دوبیم و  کچوک  هام  نوچمه  نیمز  رگا  دوبن . ریذپناکما  نیمز  يور  یگدنز  هک ، دیـسریم  يدـح  هب  امرـس  هدـش و  مک  هعـشا 
دراد هگن  تسا  نآ  رب  طیحم  هک  ار  يدوجوم  ياوه  بآ و  ششوپ  تسناوتیمن  دوبیم ، شایلعف  رطق  مراهچ  کی  يهزادنا  هب  نیمز  رطق 

ود شماـسجا  هبذاـج  يورین  دوب ، دوجوم  عـضو  ربارب  ود  نیمز  رطق  رگا  دیـسریم . يدوباـن  گرم و  دـح  هب  نیمز  رد  ترارح  يهجرد  و 
هک اریز  تشاذگیم ، یگدنز  يور  يدایز  رثا  هدـش  دایز  اوه  راشف  دـمآیم و  نییاپ  اوه  حطـس  نآ  لابند  هب  دـشیم و  یلعف  رادـقم  ربارب 

تدـش هب  دـنراد ، تنوکـس  يارب  یگتـسیاش  هک  ییاهنیمز  تحاسم  یفرط  زا  هدـش و  هدرتسگ  يدایز  تعـسو  هب  ریـسدرس  قطانم  يهنهپ 
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دنتـسیزیم و مه  زا  رود  ياهاج  رد  ای  هدرک و  یگدنز  ادـج  رگیدـکی  زا  دـیاب  ریزگان  یمدآ  ياهتیعمج  بیترت  نیا  هب  تفاییم . شهاک 
هب نیمز  رگا  تشگیم . لایخ  هناسفا و  زا  یعون  هکلب  نکمم ، ریغ  طابترا  ترفاسم و  دـشیم و  دایز  اـهنآ  نیب  رد  ییاـهنت  ینیـشنهشوگ و 

عافترا زا  بیترت  نیا  هب  دـشیم و  نآ  ربارب  هاجنپ  دـص و  ات  دوجوم ، ربارب  ود  ماـسجا  هب  تبـسن  نآ  يهبذاـج  دـشیم ، دیـشروخ  يهزادـنا 
هب يرکف  یگدـنز  هک  ناـنچ  دیـسریم ، اـهنآ  یقیقح  نزو  ربارب  هاـجنپ  دـصکی و  زا  شیب  هب  نارادـناج  نزو  دـشیم و  هتـساک  اوه  مجح 

یـششوپ نیمز  يارب  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، هدیـشخب  زین  يرگید  یگژیو  ار  نیمز  دنوادخ ، [ . 326  ] تشگیم نکممان  یمومع  يهنوگ 
زا تسا ، دوجوم  نآ  رد  یگدـنز ، يرورـض  رـصانع  مامت  زا  هک  دـسریم ، رتمولیک  هب 800  شعاـفترا  هک  تسا  هداد  رارق  ظـیلغ  زاـگ  زا 

یلدتعم تروص  هب  دیشروخ  ترارح  ندناسر  ثعاب  یفرط  زا  و  تسا . ینامسآ  يهدنـشک  ياهباهـش  طوقـس  زا  يریگولج  ثعاب  یفرط 
ياهـسونایقا زا  تاراخب  اهبآ و  لاقتنا  رد  هک  نانچمه  دننک ، یگدنز  اج  نآ  رد  دنناوتب  نارادـناج  ناهایگ و  هک  يروط  هب  تسا ، نیمز  رب 

رد تشگیم . فلع  بآیب و  کشخ و  نیمز  هب  لیدـبت  اههراق  دوبن ، رفـسمتا )  ) زاگ شـشوپ  نامه  رگا  هک  تسا  رثؤم  اـههراق  هب  گرزب 
زا یششوپ  ياراد  خیرم  يهرک  دنامورحم . تایح  روهظ  زا  لیلد  نیمه  هب  دنتسین و  یششوپ  نینچ  ياراد  ناگراتـس  زا  ياهراپ  هک  یتروص 

، دراد زاگ  زا  ياهتسوپ  هرهز  يهراتس  درادن . نژیسکا  نوچ  درادن ، یگدنز  يارب  تیحالـص  هحفص 216 ] قیقر و [  رایـسب  اما  تسه ، زاگ 
یلاخ قیقر و  اما  دراد  یششوپ  هام  هرک  نینچمه  و  درادن ، نتسیز  يارب  تیحالـص  هدش و  هتخاس  نبرک  دیـسکا  یب  زا  هک  تسا  يزاگ  اما 

هک تسا  نآ  هداد ، نیمز  هرک  هب  دـنوادخ  هـک  یتازاـیتما  هـلمج  زا  [ . 327  ] نژیـسکا زاگ  دننام  یگدنز  يارب  مزال  يرورـض و  رـصانع  زا 
ریذپناکما و نآ  يور  رب  نتفر  هار  ات  هداد  رارق  راومه  یحطـس  رد  ار  نآ  زین  دشاب و  ینـشور  رون و  ياریذـپ  ات  هداد  رارق  نوگلین  ار  نیمز 

ثعاب دراد ، دوجو  اهیتفگش  تردق و  ياههناشن  تایآ و  زا  نداعم ، اههوک و  اههناخدور ، اهبآ ، رد  هک  یعفانم  دشاب . عرز  تشک و  لباق 
وا اب  لاح  ره  رد  هشیمه و  ام  هک  یهلا  ایآ  نیرتگزب  زا  هک  اـقح  : » دـیامرفیم اـطغلا  فشاـک  ماـما  موحرم ، تسا . یتفگـش  بجعت و  یـسب 
وا زا  ام  زاغآ  تسا . هتسباو  نآ  هب  ام  یگدنز  میرادروخرب و  نآ  زا  مینکیم و  یگدنز  نآ  يور  رب  هک  تسا  ینیمز  نیمه  میراد ، دروخرب 
نآ كاخ  میوریم و  هار  نیمز  يور  هراومه  [ . 328 .( ] دیدرگیم زاب  نادب  ار و  امش  میدیرفآ  نآ  زا  . ) تسوا هب  ام  تشگزاب  ماجنارس ، و 
نآ اب  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  مییاـمنیم ، داـجیا  نآ  رد  ار  يداـیز  تارییغت  مینکیم و  ور  ریز و  اـهلسن  لوط  رد  راـک و  تشک و  رد  ار 

هتفات و رب  ور  نآ ، ياهیتفگش  زا  میمرگرـس و  لفاغ و  نآ ، زا  ام  درادیم و  ینازرا  ام  رب  ار  شتاکرب  تاریخ و  هراومه  میراد و  راک  ورس 
نیرتتسپ و زا  ار  نآ  اـم  هک  یکاـخ  نیا  میلفاـغ . نآ ، تادوـجوم  تردـق  تمظع و  لـیالد  و  هتـسجرب ، هتخاـس  میظع و  ییامنتردـق  زا 

يهناد تسا . اراد  ار  یباسحیب  صاوخ  رامـشیب و  رـصانع  هچ  تسا ، رـصنع  کی  كاخ و  کـی  اـم  رظن  رد  مینادیم و  ءایـشا  نیرتراوخ 
رد فلتخم  تیـصاخ  معط و  اب  ار  تابوبح  عاونا  زا  اهنآ ، ریاظن  سدع و  ایبول و  دهدیم ، لوصحم  ربارب  دـنچ  یـشاپیم ، نآ  رد  ار  مدـنگ 

بیس و ریجنا و  يهملق  روگنا و  يهناد  امرخ و  يهتسه  نیمز  نامه  رد  ینکیم و  تشادرب  ار  عون  نامه  زا  ربارب  نیدنچ  یـشاپیم ، نیمز 
فلتخم ياهتیـصاخ  نوگانوگ و  ياههزم  اب  هقـالع و  دروم  ياـههویم  هجیتن  رد  يراـکیم ، ار  اـهنآ  ریظن  ياـههویم  هحفـص 217 ] رگید [ 

رون اوه و  بآ ، مهم  یناقوف  يهدام  هس  ار  نآ  و  تسا ، ناویح  تابن و  دامج ، ثالث : دیلاوم  ءاشنم  نیمز  : » دیامرفیم و  ینکیم ». تشادرب 
. نآ زا  مه  وراد  تسا و  نآ  رد  مه  درد  تسا و  گرم  ثعاـب  مه ، یگدـنز و  ثعاـب  مه  نیمز ، سپ  تسا . هتفرگ  شـشوپ  ریز  دیـشروخ 

لباق نیمز  رـصانع  اهندـعم و  نیمز ، ياههراتـس  يرآ  درمـش . ناوتیمن  ار  نیمز  ياههراتـس  اما  تسا ، شرامـش  لباق  نامـسآ  ياههراتس 
فیـصوت نآ  زا  هراشا ، هب  ای  تحارـص و  هب  هدرمـش و  ـالاو  ار  نیمز  شزرا  ثیدـح  نآرق و  مالـسا ، تعیرـش  هراومه  دنتـسین و  شراـمش 

نآ زا  سپ  ار  نـــیمز  و  [ ، ] 329 [ ] ناگدـنز ناگدرم و  يارب  میدادـن ، رارق  هدـنروآ  مهارف  یفاـک و  ار  نیمز  اـیآ  : ] دـیامرفیم دـنکیم و 
هب ار  بآ  ام  درگنب ، دوخ  ماعط  هب  ناسنا  دیاب  سپ   ] و [ 330 [ ] دروآرب ار  شهاگارچ  فلع و  بآ و  نآ ، زا  و  تخاس ، راومه  دـینارتسگ و 

ياـهغاب و  اـمرخ ، نوتیز و  اـهيزبس ، روگنا و  ار و  هناد  نآ  رد  میدـینایور  میتفاکـش ، یبوخ  هب  ار  نیمز  هاـگنآ  میتخیر ، صاـخ  ياهنوگ 
تمدخ هب  ار  دیدج  ملع  لیاسو  مامت  هک ، الاو  ياهدرخ  نشور و  ياههشیدنا  هک  یتسارب  [ . 332 [ ] 331 [« ] ار هاگارچ  هویم و  تخردرپ و 
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نیمز هک  نیا  اب  تسا  هدـشن  نآ  رد  هتفهن  ياههنیجنگ  نداعم و  يهمه  جارختـسا  نیمز و  رـصانع  مامت  لـیلحت  هب  قفوم  زونه  تسا  هتفرگ 
تسا !... روآتفگش  شتعنص  میظع و  شتردق  ردقچ  سپ  تسا ، ادخ  تاقولخم  نیرتهداس  هکلب  ادخ  ياههدیرفآ  زا  یکی 

زور بش و  فالتخا 

: ] دناهدرک رکذ  هجو  ود  فالتخا ، يهملک  يارب  ریـسفت  ملع  ياملع  تسا ، زور  بش و  فالتخا  یهلا ، تایآ  تردق و  ياههناشن  هلمج  زا 
. دـیایب وا  ياجب  يرگید  دورب و  یـسک  هک  یماـگنه  تسا ، هدـش  هتفرگ  هفلخی ، هفلخ  زا  لاـعتفا ، باـب  ردـصم  هک  نآ  یکی  هحفص 218 ]
ینشور و یهاتوک ، يزارد و  رد  فالتخا  هک ، نآ  مود  تسا . دمآ  تفر و  رد  اهنآ  ندمآ  یپایپ  زور ، بش و  فالتخا  زا  دوصقم  نیاربانب 

تعاس ره  نیاربانب ، دـنراد . مه  ناکم  رد  فالتخا  دـنراد ، ینامز  فالتخا  زور  بش و  هک  يروط  نامه  تسا ، یمک  يدایز و  یکیرات و 
رد رـصع و  یموـس  ياـج  رد  تسا و  رهظ  رگید  ياـج  رد  تعاـس  ناـمه  تسا . دادـماب  ـالثم  نیمز ، زا  ییاـج  رد  دوـش ، ضرف  هک  ینیعم 

تلالد هک  تسا  یـسمش  هموظنم  راثآ  هلمج  زا  فالتخا  نیا  تسا . نیمز  ندوب  يورک  رطاخ  هب  اهتوافت  نیا  و  تسا و ... بورغ  یمراـهچ 
زور هک  نآ  لیلد  هب  مدرم ، روما  نتفرگ  ماظن  نوچمه  دراد ، یپ  رد  ار  يرامشیب  حلاصم  فالتخا  نیا  دراد و  ادخ  دوجو  ندوب و  اتکی  رب 
لقن فالتخا  نیا  زمر  زار و  يهرابرد  نادنمـشناد  هک  یگدـنز  حـلاصم  رگید  و  [ 333  ] دـنباوخب ار  بش  هدوب و  یگدـنز  بسک و  یپ  رد 

تسوا . يالاو  تردق  ابیز و  شنیرفآ  یلاعت و  يادخ  دوجو  زا  فشاک  هک  دناهدرک 

اهیتشک تکرح 

تشادن ناکما  زگره  دوبن ، بآ  تمیالم  تفاطل و  يهطـساو  هب  رگا  اریز  تسا ، بآ  لخاد  رد  اهیتشک  تکرح  یلاعت  قح  تایآ  هلمج  زا 
تاـهج رد  اـت  دوـبن  اـهنآ  ندروآ  تکرح  هب  يارب  ینیعم  ياـهداب  رگا  هک  ناـنچمه  دـننک . تـکرح  نآ  رد  يراـخب  يداـب و  ياـهیتشک 

رارق مارآ  یطـسوتم  دح  رد  ار  اهداب  نآ  دنوادخ  دوبن و  اهنآ  زا  هدافتـسا  ناکما  مه  زاب  دزادـنا ، نایرج  هب  مدرم  تساوخ  قباطم  فلتخم ،
، اهزیچ رگید  نهآ و  بوچ ، زا  اهیتشک  داوم  اهنیا ، رب  هوالع  دننکـشیم . مهرد  ار  اهیتشک  دنـشاب ، دابدـنت  رگا  هک  یتروص  رد  تسا ؛ هداد 

نآ نامتخاس  رد  هک  ییاهزیچ  نیا  مامت  اما  [ ، 334  ] تسا مدرم  زا  اهنآ  راتخاس  یبیکرت و  تأیه  هک  دنچره  دنیوا ، هتخاس  هدـیرفآ و  همه 
هحفص 219 ] تسوا [ . راثآ  زا  ادخ و  تخاس  هتفر ، راکب 

نامسآ زا  بآ  ندمآ  دورف 

نـشور ياهییامنتردـق  تفگـش و  ياهراک  زا  هک  یتسارب  تسا . نامـسآ  زا  بآ  نداتـسرف  ورف  لاـعتم ، دـنوادخ  میظع  تاـیآ  هلمج  زا 
زا يرـصنع  ره  و  تسا . هدیرفآ  ینیعم  ياههزادنا  توافتم و  تبـسن  هب  اهزیچ  رگید  نژوردـیه و  نژیـسکا و  زا  یبیکرت  اب  ار  بآ  تسوا .

و تسا ...« : هدومرف  هداد و  رارق  یمان  ماسجا  یگدنز  يهلیسو  ار  نآ  دنوادخ  تسا و  فلاخم  دراد و  قرف  نآ  رگید  رصنع  اب  بآ  يازجا 
هداد و رارق  شایناگدـنز  يزور و  يهلیـسو  ناسنا و  یگدـنز  يهیام  هک  يروط  نامه  [ . 335 « ] میدینادرگ هدـنز  بآ  زا  ار  يزیچ  ره  ام 
هک روط  نامه  تسا -  نیمز  ندوب  هدـنز  ثعاب  ناراب  شراب  [ . 336 « ] دیوشیم هدعو  هچنآ  تسامش و  يزور  نامـسآ  رد  : » تسا هدومرف 
رود تیناویح  هب  تبـسن  هوق ، نیا  هک  دنچره  دراد ، دوجو  یتابن  یناویح و  تایح  يهوق  نیمز ، رد  هک  اریز   - دراد تحارـص  هکرابم  يهیآ 

دـیوریم و نیمز  رد  تسا  ناـسنا  یگدـنز  ثعاـب  هک  یتاـتابن  رگید  هاـیگ و  فلع و  دوشیم ، لزاـن  نیمز  رب  ناراـب  هک  یتـقو  اـما  تسا ،
هلیـسو نادب  دنیآیم و  دیدپ  نیمز  رد  نیحایر  ناهایگ و  اهلگ و  ناراب ، لوزن  رثا  رد  هک  ور  نآ  زا  ای  درادیم و  هدنز  ار  نیمز  ناگدـنبنج 

. تسا نیمه  نیمز ، تایح  زا  دوصقم  دزیگنایمرب و  ار  ياهدننیب  ره  ترسم  يداش و  هک  دریگیم  ارف  ار  نیمز  لامج ، ییابیز و  زا  یششوپ 
ياهیتفگـش تعارز و  تخرد و  رد  ناسنا  رگا  تسا . دوجوم  راگدیرفآ  لماک  تردق  یتسه و  رب  نآ ، رد  يدـهاوش  تایآ و  لاح  ره  هب 
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هک ياهزادـنا  ره  هب  تعارز  اریز  دروآ . دـهاوخ  ناـمیا  شراـگدرورپ ، ياـبیز  ریبدـت  عنـص و  و  تردـق ، هب  هنیآ  ره  درگنب ، تقد  هب  اـهنآ 
رد هچنآ  تسین و  نکمم  زییاپ  رد  دیآیم  تسد  هب  هچنآ  راهب  لصف  رد  نیاربانب  دیآیم . مهارف  ینیعم ، تاقوا  رد  دندنمزاین ، ادخ  ناگدنب 

، گنر هحفـص 220 ] هک [  ییاههویم  ناتخرد و  توافت  اهنیا ، رب  هوالع  دیآیمن . تسد  هب  ناتـسمز ، رد  دروآیمرب ، رـس  نیمز  زا  ناتـسبات 
اهنادب تریصب  مشچ  هب  یمدآ  رگا  دناهدروآرب ، رس  نیمز  کی  زا  دنوشیم و  باریـس  بآ  کی  زا  همه  هکنیا  اب  دراد  قرف  ناشیوب  معط و 

دش  دهاوخن  نوریب  نامیا  هداج  زا  دریگن و  یهایس  ار  شلد  هدروآ و  نامیا  شراگدرورپ  هب  درگنب 

نیمز رد  ناگدنبنج  شرتسگ 

اهتلصخ و وخ و  اب  شزرامک ، دنمـشزرا و  فلتخم  لاکـشا  فانـصا و  عاونا ، رد  فلتخم  نارادناج  شرتسگ  یهلا  گرزب  تایآ  هلمج  زا 
اهنآ نیرتالاو  نیرتفیرـش و  هک  تسا  ناسنا  نارادناج ، نآ  يهلمج  زا  هک  تسا ، نیمز  يور  رد  نوگانوگ ، ياهیگدنز  عضو  اهتعیبط و 

صوصخب دراد . دوجو  تسا ، توکلم  کلم و  ملاع  ود  رد  هچنآ  مامت  زا  ياهنومن  ناسنا  رد  هک  اریز  دـشابیم ، نیمز  رد  ادـخ  يهفیلخ  و 
هکلب تـسا و  یملاـع  ییاـهنت  هـب  ناـسنا  سپ  یئزج ، یلک و  تاـمولعم  قیاـقح و  زا  يرایــسب  رب  شاهطاــحا  شمهف و  كرد و  تـهج  زا 

یتسارب [ . 337 « ] ربکألا ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغص و  مرج  کنأ  بسحتأ  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  تسا . ملاع  نیرتگرزب 
رب لمتشم  هک  مشچ  نامتخاس  دننام  دراد ، يرامشیب  فیرظ  ياههاگتسد  تسا ، یهلا  تایآ  نیرتگرزب  زا  شراتخاس  بسح  رب  ناسنا  هک 

ییانیب باصعا  فارطا  رد  اهنیا  مامت  هک  هدش  لیکشت  ریگرون  نویلیم  یـس  دصکی و  زا  تسا و  یپوکـسرکیم  یپوکـسلت و  ياهماظن  مامت 
، دوشیم رابغ  درگ و  دورو  عنام  هدوب  هدارایب  نآ  تکرح  دنکیم ، يرادهگن  مشچ  زا  زور  هنابـش  دراد  هک  ییاههژم  اب  کلپ  دنراد ، رارق 
اههدـننک و كاپ  نیرتيوق  زا  هک  هداد  رارق  کشا  مانب  ریگارف  یعیام  دـنوادخ  دریگیم و  ار  دیـشروخ  رون  تدـش  ولج  هک  يروط  ناـمه 
زا دوخ ، هک  تسا  ییاونش  سح  ياراد  ناسنا  نینچمه  تسا . ادخ  دوجو  رب  لیلد  نیرتهب  هک  ییاهزیچ  رگید  تسا و  اههدننک  ینوفعدض 

شوگ نوزلح  : » دـیوگیم یثروک  ماـنب  يدنمـشناد  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  نآ  رد  ینوزلح  اریز  تسا ، ندـب  ياههاگتـسد  نیرتبیجع 
بصع هب  هتـسویپ  کچوک  سوق  رازه  راهچ  اهنآ  یچیپرام  تمـسق  رد  اهنت  هک  تسا  ياهریادمین  یچیپرام و  ياههرفح  یعون  رب  لمتـشم 
تفارظ دناهدش ؟ هتخاس  هنوگچ  تسا ؟ ردقچ  اهنآ  مجح  تسا ؟ رادقم  هچ  اهسوق  نیا  لوط  هحفص 221 ] دراد [ » دوجو  رس ، رد  ییاونش 

زا دوخ  هک  تسا  ییایوب  سح  ناسنا  رد  تسا ! هتخادرپ  هتخاس و  نینچ  هک  تسا  ییادـخ  نآ  هزنم  كاپ و  سپ  تسا . تریح  ثعاب  اـهنیا 
يهقطنم مان  هب  ینیب ، يهرفح  لخاد  رد  هک  تسا  یطاخم  ءاشغ  زا  يدودـحم  يهقطنم  سح ، نیا  زکرم  دـشابیم . یهلا  تاـیآ  نیرتگرزب 

خم هب  ار  ییایوب  رثا  هک  دراد  دوجو  یکزاـن  زارد و  ییاـیوب  ياهلولـس  يدادـعت  نآ  رد  تسا و  یهت  مرن  ياـهوم  زا  هک  دراد  رارق  یئاـیوب 
ناسنا دراد . یگتـسب  نآ  هب  ناسنا ، یگدـنز  هک  تسا  یـسفنت  هاگتـسد  يالاب  لخدـم  ینعی  ینیب ، زا  یـشخب  رد  نیا  و  دـنزاسیم ، لـقتنم 

اهنآ تالضع  هک  ییاهلصفم  يهلیسو  هب  هدش و  لیکشت  ناوختسا  [ 338  ] شش تسیود و  زا  عومجم  رد  هک  تسا  يدنبناوختسا  ياراد 
ياهلوبلگ هک  دنتسه  اهناوختسا  نیمه  اریز  دنتسه ، یتایح  تخاس  ثعاب  اهناوختـسا  نیمه  دندنویپیم و  مهب  دنروآیم ، رد  تکرح  هب  ار 

، ناسنا رمع  زا  ياهقیقد  ره  رد  هک ، نآ  اهلوبلگ  نیا  زیمآتفگش  راک  زا  دنتایح . ساسا  اهنامه  و  دننکیم ، تسرد  ار  نوخ  دیفـس  خرس و 
هک هچنآ  رب  هوالع  دـنریمیم ، اـهلوبلگ  نآ  زا  نویلیم  داتـشه  دـصکی و  زا  شیب  مجاـهم ، ياـهبرکیم  ربارب  رد  ندـب  زا  اـهنآ  عاـفد  تلع  هب 
رد ییاذـغ  داوم  نآ  هچ  دزاسیم  هتخودـنا  ار  ندـب  زاین  رب  دـیاز  ياذـغ  هک  تسا  ینزخم  دوخ  دـنزاسیم ، ار  نوخ  ياهلوبلگ  اهناوختـسا 

هتفرگ رارق  یمویـسلک -  داوم  دننام  اهناوختـسا -  يور  ای  و  قیقر ، صلاخ و  رایـسب  داوم  یبرچ و  داوم  دننام  دشاب ، اهناوختـسا  دوخ  لخاد 
زا هک  همجمج  ياهناوختسا  تسا . روآتفگش  يرما  زین ، دوخ  دناهدش  هتخاس  هک  يروظنم  نآ  يارب  اهناوختسا  نیا  يراگزاس  اما  دنـشاب .

رتالاب دراد و  تبالص  ندب  ياهناوختـسا  يهمه  زا  شیب  دنک ، يرادهگن  ار  یکزان  کیراب و  ياهتفاب  هک  نآ  يارب  دنکیم . يرادهگن  خم 
هاگتسد دننام : هحفـص 222 ] دراد [  دوـجو  ناـسنا  رکیپ  رد  هک  روآتریح ، ياههاگتـسد  رگید  لـیبق ، نیا  زا  و  تسا . هتفرگ  رارق  همه  زا 
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تلالد دوخ  راگدیرفآ  هدـنزاس و  دوجو  رب  حوضو ، هب  اهنیا  مامت  و  [ 339  ] ینالضع هاگتسد  يوافنل و  هاگتسد  یلسانت ، هاگتـسد  یبصع ،
هدرمـش یتافارخ  هلمج  زا  زورما  فداـصت  ناتـساد  اریز  دـشاب . هدـمآ  دوجو  هب  فداـصت  يور  زا  همه  نیا  درادـن  ناـکما  هک  اریز  دـنراد .

دنک . رواب  ار  نآ  دناوتیمن  دشاب ، يروعش  هشیدنا و  كدنا  ياراد  سک  ره  هک  دوشیم 

اهداب شزو 

تیفیک اهنت  نیا  [ ، 340  ] دزویم برغ  فرط  زا  هک  يداب  و  وربور ، لامش ، بونج ، زا  تسا : اهداب  ندروآ  شزو  هب  یهلا ، تایآ  هلمج  زا 
تازاوم رد  هک  یماگنه  نآ  دراد  دوجو  وج  نییاپ  تاـقبط  رد  هک  تسا  ییاوه  تکرح  ناـمه  زا  تراـبع  داـب  [ . 341  ] تسا اهداب  شزو 

، دنیوگیم دابدنت  تروص  نیا  رد  هک  دـسریم  تعاس  رد  رتمولیک  دـص  هب  یهاگ  تسا . فلتخم  داب  تعرـس  دـنک ، تکرح  نیمز  حـطس 
هک دنتـسه  اهداب  نیمه  دـسریم . تعاس  رد  رتمولیک  لهچ  تسیود و  هب  تعرـس  نیا  یهاگ  دـنیوگیم و  داـبدرگ  دزوب ، رتشیب  هک  یتقو 
هک تسا  هدش  تباث  دنـشابیم . ناهایگ  حـیقلت  لیاسو  نیرتهب  زا  هک  يروط  نامه  هدوب ، نآ  ندـنکارپ  بآ و  راخب  لاقتنا  رد  یمهم  لماع 

حیقلت میداتسرف  ار  اهداب  ام  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  تسین ، ریذپناکما  ناشحیقلت  اوه  يهلیـسو  نودب  ناهایگ ، زا  ياهدمع  تمـسق 
هحفص 223 ] [ . ] 342 « ] دیتسین نآ  نارادهنیزخ  امش  و  نآ ، زا  ار  امش  میدناشون  ار و  بآ  نامسآ  زا  میداتسرف  ورف  سپ  هدننک ،

اهربا ندرک  مار 

هتخاس مار  ینیعم  تاقوا  رد  ار  ربا  اهنیمزرـس ، ناگدـنب و  نتـشاد  هگن  هدـنز  يارب  دـنوادخ  تسا . اهربا  يزاس  مار  یهلا ، تاـیآ  هلمج  زا 
مامت ندش  کشخ  ثعاب  هک  يروط  نامه  دـناشوپیم  ار  دیـشروخ  يهعـشا  نوچ  تسا  رابنایز  دـشاب  ربا  هشیمه  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ،

زا دنریمیم ، همه  نارادناج  ناسنا و  هجیتن  رد  ددرگیم و  یطحق  ثعاب  هک  اریز  تسا ، رابنایز  مه  ربا  ندوبن  یفرط  زا  دوشیم و  تابکرم 
دیآیم مهارف  اضف  رد  بآ  راخب  ندش  هتشابنا  زاربا  تسا . هدش  میظنت  یمومع  تحلصم  روظنم  هب  نیعم  لوصف  صاخ و  تاقوا  رد  ور  نیا 
رتمولیک هدزاود  زا  شیب  عافترا  اـت  نآ  زا  یعون  هم ، دـننام  تسا  نیمز  حطـس  يور  ربا  زا  یعون  دراد ، نآ  عون  هب  یگتـسب  اـهربا  عاـفترا  و 
یناراب ياههرطق  لوزن  داب  تمواقم  لیلد  هب  دشاب ، تعاس  رد  رتمولیک  یس  زا  شیب  داب ، شزو  تعرـس  هک  یعقوم  دشابیم . قیقر  ربا  دننام 

ار یفنم  يهتیسیرتکلا  و  هدش ، تبثم  يهتیـسیرتکلا  زا  رپ  دشاب ، دایز  ربا  تاعطق  یگدنکارپ  هچره  و  تسین ، ریذپناکما  هدش ، لیکـشت  هک 
هب یکیرتکلا  راب  زا  شخب  ود  نیا  هک  یعقوم  دندرگیم . یکیرتکلا  راب  زا  ولمم  یتدم  زا  سپ  و  دـناریم ... دوخ  زا  دـننآ  لماح  اهداب  هک 

هظحل کی  دریگیم و  تروص  ياهقرج  رثا  رد  لمع  نیا  ددرگیم و  هتیسیرتکلا  ندش  یثنخ  ثعاب  دنوشیم ، کیدزن  مه  هب  داب  يهلیـسو 
زا هک  یتوص  جاوما  نامه  دعر -  يادص  نآ ، لابند  هب  هک  دیآیم  رد  ياهتسکش  طخ  لکش  هب  دریگیم و  ار  اج  همه  یفیفخ  قرب  هاتوک 
هک يرادـقم  ره  نیمز  دزیریم و  ورف  نآ  زا  ناراـب  هدـش ، فـقوتم  اـجکی  رد  ربا  و  دـسریم ، شوـگ  هب  دوـشیم -  داـجیا  اوـه  ییاـجباج 

هنوگچ و  دروآیم ، دوـجو  هب  ربا  رد  ار  یفنم  تبثم و  هتیـسیرتکلا  هنوـگچ  داـب  هک  نیبـب  سپ  دریگیم . بآ  هدرک ، ررقم  شیارب  دـنوادخ 
زا دوخ  ریـسفت  رد  يواطنط  تسا . هتفای  میظنت  ردقم و  اناد  گرزب و  دنوادخ  فرط  زا  اهنیا  مامت  [ 343  ] ددرگیم ربا  زا  ناراب  لوزن  ثعاب 

دوریمن رتالاب  عارز ، رازه  هدزناش  زا  شیب  اضف ، رد  ربا  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  ياج  [ » هحفص 224 دیوگیم [ : نخس  نآ  دیاوف  اهربا و 
يارب دوب ، سامم  نیمز  حطـس  اب  ربا  رگا  اریز  دـناكدنا  رایـسب  طاـقن  ضعب  رد  دنـشاب  ساـمم  نیمز  حطـس  اـب  هک  ییاـهربا  نیرتکیدزن  و 
يدح هب  دوب ، اضف  زا  يدایز  عافترا  رد  رود و  رگا  هک  روط  نامه  دیوگیم : هک  اج  نآ  ات  دوب . رابنایز  مدرم  لیاسو  ناهایگ و  نارادـناج ،
ظفح ار  دوخ  دنتـسناوتیمن  هدـش و  ریگلفاغ  تاناویح  ناسنا و  هک  یلاح  رد  دـشیم  لزان  یناهگان  ياـهناراب  فرب و  دـشیمن ، هدـید  هک 

هک یلاـعت  يادـخ  دوجو  رب  همیرک  يهیآ  رد  دوجوم  لـیالد  دـهاوش و  زا  یـشخب  دوب  نیا  [ . 344 « ] دشیم يریگارف  نایز  ثعاب  دـننک و 
دیق زا  لوقع  نتخاـس  دازآ  و  ادـخ ، هب  ناـمیا  تقیقح  تیوقت  روـظنم  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  و  تسا . ملاوـع  نیا  ماـمت  دوـجو  ردـصم  دوـخ 
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: دـیامرفیم هک  تسا  مالـسلاهیلع  ماما  ثیدـح  نامه  زا  يرگید  شخب  لیذ  رد  و  تسا ، هدومرف  لالدتـسا  تایآ  نیا  هب  كرـش ، تاـفارخ 
، زور بش و  امـش  يارب  و  : ] تسا هدومرف  دنراد و  يربدـم  نانیا  هک  دـننادب  ات  هداد  رارق  دوخ  تفرعم  رب  لیلد  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  ماشه ! »
[345 .[ ] دنبایرد درخ  هب  هک  یهورگ  يارب  تسا  اههناشن  اهنیا  رد  یتسارب  دنتسه ، وا  نامرف  هب  رس  ناگراتس  و  درک ، مار  ار  دیـشروخ  هام و 

دعب یکدوک و  ار  امـش  دروآیم  نوریب  سپـس  هتـسب ، نوخ  زا  دعب  ینم و  زا  زاب  كاخ ، زا  ار  امـش  دـیرفآ  هک  تسوا  : ] تسا هدومرف  زین  و 
نییعت تدم  هب  دیـسرب  ات  و  دسریم ، ارف  ناتگرم  نآ  زا  لبق  امـش  زا  یـضعب  و  دیوش ، ریپ  هاگنآ  دیـسرب ، دوخ  لامک  هب  ات  دراذـگیم  یقاب 

زا هچنآ  زور و  بش و  دش  دـمآ و  رد  هک  یتسارب  : ] دـیامرفیم و  [ 346 .[ ] دیبایرد ار ) ادخ  تردق  لیالد   ) ناتلقع هب  امـش  دیاش  و  هدـش ،
نیب هک  يربا  اـهداب و  ندـینادرگ  و  دـینادرگ ، هدـنز  شندرم ، زا  سپ  هلیـسو  نادـب  ار  نیمز  داتـسرف و  ورف  نامـسآ  زا  دـنوادخ  هک  يزور 
نیمز دنوادخ  : ] تسا هدومرف  و  [ 347 .[ ] دننکیم هدافتسا  دوخ  لقع  زا  هک  تسا  یهورگ  يارب  ییاههناشن  تسا ، رخـسم  نیمز  نامـسآ و 
: ]... دیامرفیم و  [ 348 .[ ] دینک لقعت  امش  هک  دشاب  ار  اههناشن  امش  يارب  میتشاد  نایب  دنادرگیم ، هدنز  شندرم  زا  هحفص 225 ] سپ [  ار 

رب ندروخ  رد  ار  یـضعب  دـنوشیم و  باریـس  بآ  کی  زا  همه  مهرد  ریغ  مهرد و  ياههخاش  اب  امرخ ، تعارز و  روگنا و  زا  ییاهناتـسوب 
وا ياههناشن  زا  و  : ] تسا هدومرف  زاب  و  [ 349 .[ ] دنبایرد لقع  هب  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاههناشن  نآ  رد  انامه  میهدیم ، يرترب  یـضعب 
زا سپ  ار  نیمز  هلیسو  نادب  دنادرگیم  هدنز  سپ  ار ، بآ  نامسآ  زا  دتسرفیم  ورف  دیما و  میب و  هار  زا  ار  قرب  امش  هب  دیامنیم  هک  تسا 
هک ار  هچنآ  مناوخب  اـت  دـیئایب  وگب ! : »] تسا هدوـمرف  و  [ . 350 .[ ] دـننک لقعت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاـههناشن  نیا  رد  اـنامه  شندرم ،

سرت زا  ار  ناتنادنزرف  دیـشکن  ار و  یئوکین  ردام  ردپ و  هب  ار و  يزیچ  وا  هب  دیهدن  رارق  کیرـش  تسا . هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ 
دنوادخ هک  ار  یـسفن  ناهن و  هچ  دنـشاب و  راکـشآ  هچ  دیوشن  کیدزن  دب  ياهراک  هب  ار و  نانآ  ار و  امـش  میهدیم  يزور  ام  یتسدـگنت ،
هدومرف زاب  و  [ . 351 .[ ] دیبایرد لقع  هب  امـش  هک  دشاب  نادب ، ار  امـش  هدرک  تیـصو  هک  تسا  نیا  قح ، هب  رگم  دیـشکن  تسا  هدرک  مارح 

؟ دیشاب ناسکی  نآ  رد  امش  سپ  میداد ، يزور  ار  امش  هچنآ  رد  ناکیرش  زا  دیتفرگ  دوخ  رایتخا  هب  هچنآ  زا  تسار  امـش  رم  ایآ  تسا ...[ :
[ . 352 .[« ] دنباییمرد لقع  هب  هک  یهورگ  يارب  ار  تایآ  میهدیم  لیصفت  نینچ  نیا  دیـسرتیم ؟ ناتدوخ ، زا  سرت  نوچمه  ناشیا  زا  ایآ 

، تسوا یئاتکی  ادخ و  دوجو  رب  لیلد  دوخ  هک  تسا  هدومرف  لالدتـسا  یلاعت  يادخ  تردق  راثآ  رب  همیرک ، تایآ  نیا  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
، لیالد ندوب  شخب  نانیمطا  هب  تبسن  رادشه  روظنم  هب  مالسلاهیلع  ماما  میتفگ و  هحفص 226 ] نخس [  لیصفت  هب  ام  اهنآ  زا  يدراوم  رد  و 
کش و يارب  ییاج  چیه  هدش و  نمیا  فارحنا  رطخ  زا  دشیدنیب  دنک و  تقد  اهنآ  رد  رایـشوه  دنمدرخ  رگا  هک  تسا . هدروآ  ررکم  تایآ 

نایب هب  مالـسلاهیلع  ماما  هاگنآ  تسا . هدرک  وگزاب  ار  دوخ  تایآ  ررکم  میرک  نآرق  رد  زین  یلاعت  دـنوادخ  ور  نیا  زا  و  دـنامیمن ، دـیدرت 
ردپ و ینامرفان   - 2 ادخ . هب  كرـش   - 1 زا : دـنترابع  هک  هتخادرپ ، تسا  هدرک  مارح  نآرق  هک  ار  یناهانگ  تکـاله و  لـیاسو  زا  ياهراـپ 
زا سرت  رگا  همرتحم . سفن  نتـشک   - 5 ناهنپ . هچ  اراکـشآ و  هچ  دب ، ياهراک   - 4 یتسدگنت . رقف و  سرت  زا  نادنزرف  نتـشک   - 3 ردام .

ثحب لیـصفت  هب  تسا  هدومرف  داهـشتسا  دوخ  ثیدح  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تایآ  يهیقب  حیـضوت  دروم  رد  دوبن  نخـس  ندیـشک  ازارد 
هظعوم ار  نادنمدرخ  دنوادخ  هاگنآ  ماشه ! يا  : » دومرف هک  میزادرپیم  مالـسلاهیلع  ماما  نخـس  زا  يرگید  شخب  هب  ور  نیا  زا  میدرکیم ،

يارـس هنیآ  ره  یمرگرـس و  هچیزاب و  رگم  تسین  ناهج  نیا  یناگدـنز  : ] تسا هدومرف  نینچ  هتـشاد و  او  ترخآ  راک  هب  ار  ناـنآ  هدرک و 
هدرک لالدتـسا  همیرک  هیآ  نیا  هب  مالـسلاهیلع ، ماما  [ . 353 [ ».]؟ دـینکیمن كرد  سپ  ایآ  دـنزیهرپب ، هک  یناسک  يارب  تسا  رتهب  ترخآ 
هتـشاد رذـحرب  ایند  يارـس  زا  هدومرف و  بیغرت  تمعن  زان و  هنادواج و  يارـس  هب  ار  شدـنمدرخ  ناگدـنب  لاـعتم  يادـخ  هک ، نیا  رب  تسا 

مارح رش و  زا  هدیزگ و  ییاسراپ  ایند  رد  نادنمدرخ  هک  تسا  هتسیاش  نیاربانب  تسا ، یمرگرس  هچیزاب و  ریگرد  ایند  رتشیب  هک  اریز  تسا ،
ماما نانخـس  زا  رگید  شخب  هب  دـننک . راک  تسا ، ناگتـسیاش  ناراـگزیهرپ و  يارب  هداـمآ  هک  ترخآ ، يارـس  يارب  و  دـننک ، باـنتجا  نآ 

: تسا هدومرف  هداد و  میب  یلاعت  هحفـص 227 ] يادخ [  دنهاگآان ، باذع  رفیک  زا  هک  ار  یناسک  هاگنآ  ماشه ! يا  : » دومرف هک  میزادرپیم 
و [ 354 [ ]؟ دینکیمن لقعت  سپ  ایآ  دیرذگیم . اهنآ  رب  ماگنه  بش  دـینک و  حبـص  هک  هاگنآ  امـش  ار و  نارگید  نآ  میدرک  كاله  سپ  ]
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هنیآ ره  دندرکیم و  هک  يراکهبت  ینامرفان و  لیلد  هب  هیرق ، نیا  مدرم  رب  مینامـسآ  زا  باذع  ناگدنروآ  دورف  ام  انامه  : ] تسا هدومرف  زین 
تسا هدومرف  لالدتسا  همیرک  تایآ  نیا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  [ . 355 .[« ] دننک لقعت  هک  یهورگ  يارب  اراکـشآ  یتمالع  نآ ، زا  میتشاذگاو 

موق يهرابرد  تایآ  نیا  تسا . هتخاس  كاله  دـندش ، رفاک  یلاعت  يادـخ  هب  هدوب و  نادان  نیـشیپ  مما  زا  هک  ار  یناسک  لاـعتم  يادـخ  هک 
دوخ باذع  دنوادخ  دندیزرو و  نارفک  یهلا  تایآ  هب  تبـسن  هدرک و  راکنا  ار  ادخ  نانآ  هک  یماگنه  نآ  تسا  هدش  لزان  طول  ترـضح 
بش هک  داد  رارق  یهار  رانک  ار  نآ  و  تخاس . لدبم  رظنم ، تشز  هدیدنگ و  ياهچایرد  هب  ار  ناشیگدنز  لحم  دومرف و  لزان  ناشیا  رب  ار 
اهنآ رب  ماـگنه  بش  دـینک و  حبـص  هک  هاـگنآ  امـش  و  : ] تسا هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دـنرذگب ، اـج  نآ  زا  نارذـگهر  زور ، و 

يراهنز دادیور ، نیا  رد  هک  اریز  تسا  هداد  رارق  دننک  لقعت  هک  یناسک  يارب  دـنپ  تربع و  ار  نانآ  یلاعت  يادـخ  و  [ 356 .[. ] دیرذگیم
يدوبان و ینامرفان ، تفلاخم و  ماجنارـس  هک  اریز  دـناهدمآ ، مدرم  حالـصا  يارب  هک  یناسک  ناربماـیپ و  اـب  تفلاـخم  زا  ناـشیا  يارب  تسا 

يارب ار  اهلثم  نیا  و  : ] تسا هدومرف  لاـعتم  يادـخ  تسا ، هارمه  شناد  اـب  لـقع  هک  یتسارب  ماـشه ! يا  : » دومرف و  [ . 357  ] تسا تکاله 
يهیآ نیا  هب  شناد ، لـقع و  تمزـالم  يارب  مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 358 .[« ] ناـیاناد رگم  ار  اـهنآ  دـنباییمنرد  هک  یلاـح  رد  مینزیم ، مدرم 

نانچ هیآ  هحفـص 228 ] نیا [  لوزن  ببـس  دوشیمن . ادج  شناد  زا  ياهلحرم  چیه  رد  لقع  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  تهج  نآ  زا  همیرک 
، دنزیم لاثم  توبکنع  سگم و  هشپ ، دننام  یتارـشح  ناروناج و  هب  هنوگچ  دنوادخ  دنتفگ : نارفاک  هک ، تسا  نآ  دـناهتفگ  نارـسفم  هک 
غیلب و تروص  نآ  رد  هیبشت  اریز  تسا . ياهدوهیب  نخـس  نیا  دوش و  هدز  دنراد  تیمها  هک  يرگید  ياهزیچ  هب  دـیاب  لثم  هک  یتروص  رد 

تشوگ تبیغ ، نیا  اب  وت  ییوگ  دیامرفب : دنکیم ، ار  یناسنا  تبیغ  هک  یسک  هب  میکح  دنوادخ  هاگره  سپ  دنیـشن ، لد  رد  هک  تسا  اسر 
تبیغ دـیوگب : هک  نیا  اـت  تسا  رثؤم  تبیغ  زا  وا  نتـشاد  زاـب  رد  رتشیب  نخـس  نیا  سپ  ینکیم ! ار  وا  تبیغ  وت  نوچ  يروخیم  ار  رادرم 

[ نایاناد رگم  دـنباییمن  رد  ار  اهنآ   ] يهلمج اب  یلاـعت  يادـخ  و  ددرگیم . مدرم  نیب  رد  ینمـشد  شاـخرپ و  ثعاـب  تبیغ  اـی  تسا ، مارح 
یهاـگآ ملع و  ياراد  هک  یـسک  يارب  زج  اـهنآ ، تسرداـن  تسرد و  نیب  زیمت  ءایـشا و  تقیقح  تخانـش  هک  نیا  هب  تسا  هدوـمرف  هراـشا 

هک میزادرپیم ، مالسلاهیلع  ماما  نخـس  زا  يرگید  شخب  هب  کنیا  [ . 359  ] تسا ربخیب  اهنآ  زا  نادان  نیاربانب  تسین ، كرد  لـباق  تسا ،
هب هک  هاگنآ  و  : ] تسا هدومرف  هدرک و  شهوکن  دـنریگیمن  هرهب  دوخ  لـقع  زا  هک  ار  یناـسک  لاـعتم ، يادـخ  هاـگنآ  ماـشه ! يا  : » دومرف
نآ رب  ار  نامناردـپ  هک  هچنآ  زا  مینکیم  يوریپ  هکلب  دـنیوگ : تسا ، هداتـسرف  ورف  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  دـینک  يوریپ  دوش ، هتفگ  ناـشیا 
هک نانآ  لثم  و  : ] دومرف زین  و  [ 360 [ ]؟ دندوب هدشن  تیاده  تسار  هار  هب  هتفاینرد و  يزیچ  درخ  هب  ناشناردپ  هک  دوب  نیا  زج  ایآ  میاهتفای ،
رد ناـشیا  و  دـنروک ، گـنگ و  رک ، ییادـن ، یندـناوخ و  زج  دونـشیمن ، هچنادـب  دـنزیم ، گـناب  هـک  تـسا  یـسک  نوـچ  دـندش ، رفاـک 

دنچره و  دنتسه -  رک  هک  یناسک  هب  وت  ایآ  دنهدیم ، ارف  شوگ  وت  هب  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  زا  : ] تسا هدومرف  زاب  و  [ 361 .[ ] دنباییمن
و دنونشیم ، ناشیا  رثکا  هک  يرادنپیم  وت  ایآ  : ] تسا هدومرف  و  [ 362 [ ]؟ یناسرب ناششوگ  هب  ار  تنخس  یناوتیم  دنباینرد -  درخ  هب  هک 

امـش اـب  یگمه  تسا : هدومرف  و  [ 21 [ ؟ دنرتهارمگ هکلب  دنتـسین ، هحفـص 229 ] نایاپراهچ [  دـننامب  زج  ناشیا  دـنباییم ، رد  لـقع  هب  اـی 
عمج اجکی  رد  ار  اهنآ  تسا ، تخـس  ناـشدوخ  ناـیم  رد  ناـنآ  گـنج  اـهراوید ، تشپ  زا  اـی  مکحتـسم و  ياـههیرق  رد  رگم  دـنگنجیمن 

زین و  [ 363 [ ] دنباییمنرد لقع  هب  هک  دنتسه  یهورگ  ناشیا  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  تسا ، هدنکارپ  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  دنرادنپیم ،
ماما [ . 364 [ ]؟ دـیباییمن رد  لـقع  هب  سپ  اـیآ  دـیناوخیم ، ار  باـتک  هک  یلاـح  رد  دـینکیم ، شومارف  ار  نتـشیوخ  و  تسا ...[ : هدومرف 
تایآ یناعم  زا  یـشخب  هب  لیذ  رد  ام  هدومرف و  لالدتـسا  دریگیمن  هرهب  لقع  زا  هک  یـسک  شهوکن  رب  همیرک  تاـیآ  نیا  اـب  مالـسلاهیلع 

دوخ ناگرزب  ناینیـشیپ و  زا  هک  دراد  تلالد  یناسک  شهوکن  رب  لوا -  يهیآ  ددرگ . نشور  مالـسلاهیلع  ماما  داهـشتسا  ات  مینکیم ، هراشا 
بـصعت یلدروک و  ینادان ، نامه  نانآ ، زا  يوریپ  هب  ناشیا  يهزیگنا  یتسارب  دـننکیم . يوریپ  لـیلدیب  تریـصب و  نودـب  ینید ، روما  رد 

دندز و زابرس  ناشیا  درک و  توعد  مالسا  هب  ار  نانآ  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دش  لزان  یعقوم  دوهی  يهرابرد  هک  هکرابم  يهیآ  نیا  و  تسا !
ياراد ناشیا  رگا  هک  یتروص  رد  [ ! 365  ] دندوب رتهب  ام  زا  نانآ  اریز  مینکیم ، يوریپ  میتفای ، نآ  رب  ار  نامناردپ  هچنآ  زا  ام  هکلب  دنتفگ :
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یملع لیلد  يور  زا  دیاب  ریزگان  ار  هدیقع  تسین ، اریذپ  میلـس  لقع  ار  دیاقع  رد  دیلقت  هک  دـندیمهفیم  دـندوب ، هتخپ  رکف  تسرد و  لقع 
نادلقم رگا  : » دـیوگیم دوخ  ریـسفت  رد  هدـبع  دـمحم  خیـش  تسا . ناسنا  كولـس  یگدـنز و  ساسا  نآ  هک  اریز  دروآ  تسد  هب  تسرد ،

ره زا  نانآ  هک  اریز  دوب ، یفاک  دیلقت  زا  نانآ  نتـشاد  رازیب  يارب  دوخ  صاخ  شور  نیمه  اب  ناتـساد  نیا  هنیآ  ره  دندوب ، هاگآ  یلد  ياراد 
سنا ناشناردپ  هچنآ  ياج  هب  نتفرگ -  سنا  رطاخ  هب  دـندنمقالع ، تسا  هدرک  لزان  دـنوادخ  هچنآ  زا  يوریپ  هب  دنـشاب  هک  یلـسن  یتلم و 
مدرم هحفص 230 ] زا [  یسک  دیلقت  لقاع  هک  اریز  تسا ، سب  لمع  نیا  یتشز  رد  ردق  نیمه  دناهتفرگ و  وخ  دوخ ، هک  هچنآ  اب  دنتـشاد - 

رگم تسین  یلقاع  چیه  اریز  درادیمن ، مدـقم  هدرک ، لزان  دـنوادخ  هچنآ  هب  دـشاب -  هدیدنـسپ  شـشور  هار و  لماک و  شلقع  هچره  ار - 
چیه ینید ، روـما  رد  سپ  دوریم . شایهارمگ  لاـمتحا  هک  نیا  رگم  تسین  ياهتفاـی  هار  چـیه  تسا و  يرکف  ياـطخ  ضرعم  رد  هک  نیا 

. تسا هتـشاد  موصعم  ار  وا  دنوادخ  هک  ار  یـسک  نآ  رگم  تسین  موصعم  یـسک  چیه  تسین و  هدرک  لزان  دـنوادخ  هچنادـب  زج  ینانیمطا 
هک نآ  هوالعب  دروآیم  ور  ناردـپ  يوریپ  هب  نآرق -  هب  نامیا  ياعدا  اب  تسا -  هدرک  لزان  دـنوادخ  هچنآ  زا  لـقاع  صخـش  هنوگچ  سپ 

يزیچ درخ ، هب  ناشناردپ  رگا  و  : ] دومرف لاعتم  يادخ  هک  يروط  نامه  دشاب ، رازیب  دیلقت  زا  دوب  مزال  تشادـن ، نامیا  مه  یحو  هب  وا  رگا 
هک یتقو  لاعتم  يادخ  هک  اریز  تسا ، نآ  ممتم  هتسویپ و  لوا  يهیآ  هب  مود -  هیآ  [ . 366 .[ ] دندوب هدشن  تیاده  تسار  هار  هب  هتفاینرد و 

ار ناشیا  تلاح  زا  یلثم  ناگدنونـش  يارب  درک ، لقن  مالـسا  هب  ناشتوعد  ماـگنه  هب  هناروکروک  دـیلقت  رب  يراـشفاپ  رد  ار  نارفاـک  تلاـح 
ییانعمیب يادص  کی  زج  ار  نابـش  فرح  هک  دنتـسه  ینایاپراهچ  ناسب  ناشیا  هک : تسا  نیا  لثم  نآ  دنروخن و  ار  نانآ  بیرف  ات  هدروآ 

و درادـن . لقع  هک  تسا  یـسک  يهلزنم  هب  سپ  دـننکیمن ، كرد  هدرکن و  هجوت  ار  قح  توعد  دارفا ، نیا  روط  نیمه  دنونـشیمن ، رتشیب 
یضعب لاح  هکرابم  يهیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  موس -  يهیآ  دنباینرد . لقع  هب  هک  یناسک  يارب  تسا  تمذم  شهوکن و  نیرتگرزب  نیا 

تایآ و زا  هچنادـب  نانآ  هک  اریز  دنتـسه ، ینهذ  یـشومخ  يرکف و  دومج  یلدگنـس و  تیاهن  رد  نانآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  نارفاـک  زا 
رد دنتـسه و  رک  ینعم  كرد  تفاـیرد و  تهج  زا  اـما  دـنهدیم . ارف  شوگ  دوشیم  هدـناوخ  ناـشیا  رب  هک  ربماـیپ  توعد  تحـص  لـیالد 

يروط هب  دناهدیسر ، یناور  یلقع و  ياهیرامیب  دح  نیرخآ  هب  نانآ ، هک  اریز  تسین  ياهدیاف  هجیتن و  چیه  نید ، نیا  شریذپ  رب  ناشتوعد 
تسا هداد  رارق  بطاخم  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  هکرابم  يهیآ  نیا  رد  مراهچ -  يهیآ  تسا . رثا  یب  ناشیا  رد  مه ، تحیـصن  هجلاعم و  هک 

هچنادب نتفرگن  هرهب  هحفـص 231 ] رد [  دننایاپراهچ  ناسب  نانآ  هک  اریز  دـشاب ، هتـشادن  دـیما  مشچ  نارفاک  زا  یخرب  نامیا  رد  هک  نیا  رب 
تسا و رادهدهع  ار  اهنآ  یتسرپرس  هک  ناشبحاص  زا  نایاپراهچ  اریز  دننایاپراهچ ، زا  رتهارمگ  اهنآ  دونشیم و  ینارون  تایآ  زا  ناششوگ 

يهدنهد يزور  هدننیرفآ و  راگدرورپ و  زا  نانیا  اما  دنربیم ، نامرف  دنکیم ، تیاده  ناشلبطسا  هنال و  هب  و  دربیم ، روخشبآ  هاگارچ و  هب 
دنوادخ هک  ار  ییاهورین  زا  ییورین  چـیه  تاناویح ، هک  نیا  هفاضا  هب  دـنمهفیمن . ار  وا  ياهتمعن  ناسحا و  قح  دـننکیمن و  تعاطا  دوخ ،
ینالقع ياهورین  نارفاک ، اما  دـنربیم . راکب  دـناهدرک  قلخ  هک  یهار  رد  ار  ییورین  ره  هکلب  دراذـگیمن ، هدوهیب  هدرپس  وا  دزن  تناـما  هب 

هابت ادـخ -  هب  نامیا  یـسانشادخ و  ینعی : تسا -  هدـیرفآ  ترطف  نآ  رب  ار  همه  دـنوادخ  هک  ار  یلـصا  ترطف  هتـشاذگ و  لـمهم  ار  دوخ 
نآ زا  تسا -  نارفاـک  شهوکن  رب  لمتـشم  هک  هکراـبم  يهیآ  نیا  مجنپ -  يهیآ  دـنرتهارمگ . ناـیاپراهچ  زا  ناـنآ  ور  نیا  زا  دـناهتخاس ،

نایم دیدش  يریگرد  گنج و   - 2 هزرابم . گنج و  زا  سرت   - 1 زا : دنترابع  تفص  هس  نآ  و  دناهدیهوکن -  تفـص  هس  ياراد  هک  تهج 
هک اریز  تسا  هتسناد  يدرخیب  لولعم  ار  يرخآ  تفص  اهنت  ای  تفص و  هس  ره  لاعتم  يادخ  رگیدکی . زا  ناشیاهلد  يرود   - 3 ناشدوخ .

همـشچرس تقامح  یناداـن و  زا  اـهنیا  دـیآیمن و  شیپ  فـالتخا  يریگرد و  لـقاع ، دارفا  نیباـم  هک  يروط  ناـمه  دوشیمن ، وسرت  لـقاع 
هب نارگید  ربارب  رد  نانمؤم  : » تسا هدومرف  نانمؤم  هب  هراشا  دوخ ، راتفگ  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  دنرادن . یتفـص  نانچ  نانمؤم  دریگیم و 

لباق ناشیا  فوفـص  رد  ییادـج  هقرفت و  نیاربانب  تسا . اهنآ  فدـه  رکف و  تدـحو  رطاخ  هب  نیا  و  دـنتردق » کی  تسد و  کـی  يهلزنم 
دندوب هدـش  ناملـسم  هک  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  نانآ  هک  اریز  تسا . هدـش  لزان  دوهی  نادنمـشناد  يهراـبرد  مشـش -  يهیآ  تسین . روصت 

دوب هتـسیاش  هک  یتروص  رد  [ ، 367  ] دندروآیمن مالسا  نید  هب  نامیا  دوخ ، اما  دیشاب ، راوتـسا  دوخ  يهدیقع  رب  امـش  دنتفگیم : هراومه 
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یتایآ حیضوت  يهرابرد  ام  نخس  اج  نیا  رد  دنهد . نامرف  مالـسا  هب  کسمت  رب  ار  نارگید  هاگنآ  هحفص 232 ] دنروایب [ ، مالسا  دوخ  لوا 
نآ نخس  زا  يرگید  شخب  هب  و  دسریم ، نایاپ  هب  تسا  هدومرف  لالدتـسا  مدرم -  زا  نادرخیب  شهوکن  رب  اهنادب -  مالـسلاهیلع  ماما  هک 
هک یناـسک  رتشیب  زا  وت  رگا  : ] تسا هدومرف  هدرک و  شهوکن  ار  تیعمج  هوبنا  دـنوادخ ، هاـگنآ  ماـشه ! يا  : » دومرف میزادرپیم ، راوگرزب 

اهنامسآ و یسک  هچ  یـسرپب ، ناشیا  زا  رگا  و  : ] تسا هدومرف  و  [ 368 [ ] ادخ هار  زا  ار  وت  دننکیم  هارمگ  ینک ، تعاطا  دنتـسه  نیمز  رد 
اهنآ زا  رگا  و  : ] تـسا هدوــمرف  زین  و  [ 369 .[ ] دننادان نانآ  رثکا  هک  ار  يادـخ  ساپـس  : ] وگب ادـخ ، دـنیوگیم : هتبلا  ،[ تسا هدـیرفآ  نیمز 

ساپس وگب : ادخ ، دنیوگیم : هتبلا  دینادرگ ، هدنز  هلیسو  نادب  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  درک و  لزان  ار  بآ  نامـسآ  زا  یـسک  هچ  یـسرپب 
هدرک لالدتـسا  ور  نآ  زا  مدرم -  تیرثکا  شهوکن  رب  هیآ -  هس  نیا  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 370 .[« ] دنمهفیمن ناشیا  رثکا  هک  ار  يادـخ 

ار نانآ  هتفرگ و  رارق  فطل  دروم  هک  یناسک  نآ  زجب  دناهتـشگ ، اهتوهـش  رد  قرغ  هتفر و  ورف  لطاب  رد  هتفرگ و  هدـیدان  ار  قح  هک ، تسا 
، هیآ نیا  رد  لاعتم  يادـخ  لوا -  هیآ  مینکیم : هراشا  راصتخا  هب  تایآ  نیا  لولدـم  هب  لیذ  رد  ام  تسا . هدروآرد  ییانـشور  هب  اهتملظ  زا 

مدرم يهدوت  زا  رگا  هک  تسا ، مه  اـب  نارگید  ربماـیپ و  هب  باـطخ  اـی  و  تسا ، هدومرف  هدارا  ار  نارگید  هداد و  رارق  بطاـخم  ار  شربماـیپ 
، هیآ نیا  مود -  هیآ  تشاد . دـنهاوخ  زاب  ار  وا  قح ، هار  زا  هارمگ و  نید  هار  زا  دـنک ، تکرح  اهنآ  لیم  تساوخ و  قباـطم  هدرک و  يوریپ 
هب اهنت  هکلب  دناهدرواین ، ادخ  هب  نامیا  لد  رد  نانآ  دنمهفیمن  دوخ  هک  دـنیوگیم  ار  يزیچ  مدرم ، رثکا  هک  تسا  نآ  رب  موهفم  بسح  رب 

، هداد رارق  بطاخم  ار  شربمایپ  هیآ ، نیا  رد  لاعتم  يادخ  موس -  هیآ  دشاب . هدرک  ذوفن  ناشحور  قامعا  رد  هک  نآ  نودب  دنیوگیم  نابز 
؟ تسا هداتسرف  ورف  نامـسآ  زا  یـسک  هچ  تساهنآ  ندوب  هدنز  يزور و  ثعاب  هک  ار  یبآ  دسرپب ، ناکرـشم  هحفـص 233 ] زا [  وا  رگا  هک 
ار وا  ياههدیرفآ  زا  یـضعب  دنکرـشم و  ادخ  هب  تبـسن  همه  نیا  اب  تسا ، تانکمم  مامت  شخب  یتسه  هک  ییادخ  نآ  داد ، دنهاوخ  خـساپ 

نانآ دوخ  هک  یلیلد  راهظا  رب  ار ، يادخ  ساپـس  سپ  دوریمن . اهنآ  يهرابرد  زیچ  چـیه  شنیرفآ  رب  تردـق  روصت  هک  دـننکیم  شتـسرپ 
نیا رد  یلاعت  دنوادخ  هک  ار  یـساپس  دمح و  سپ  تسا . ادخ  اهتمعن  مامت  عورف و  لوصا و  يهدـننیرفآ  هک  نیا  رب  ناشیا  فارتعا  هدرک و 

کنیا [ . 371  ] درادن ار  يراتفرگ  نانچ  وا  هک  دیوگیم  ساپس  ار  ادخ  دنیبیم و  ار  يراتفرگ  هک  تسا  یسک  ساپس  دننامه  هدرک  دای  اج 
یکدنا و  : ] تسا هدومرف  هدوتس و  ار  یکدنا  هورگ  سپس  لاعتم  يادخ  ماشه ! يا  : » میزادرپیم مالسلاهیلع  ماما  نخس  زا  يرگید  شخب  هب 

هک نوعرف  ناسک  زا  ناـمیا  اـب  يدرم  و  : ] تسا هدومرف  زین  و  [ 373 .[ ] دـنکدنا ناشیا  و  : ] تسا هدومرف  و  [ 372 .[ ] دنرازگساپس مناگدنب  زا 
هک ره  و  تسا ...[ : هدومرف  و  [ 374 .[ ] تسا ادخ  نم  راگدرورپ  دیوگیم : هک  دیـشکیم  ار  يدرم  ایآ  تفگ : تشادیم  ناهنپ  ار  شنامیا 

ناشرتشیب و  : ] تسا هدومرف  و  [ 376 .[ ] دننادیمن ناشرتشیب  نکیل  و  : ] دومرف زاب  و  [ 375 [ ] یکدنا رگم  دندوب  هدرواین  نامیا  و  دروآ . نامیا 
شیاتـس رب  همیرک  تاـیآ  نیا  يهلیـسو  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  دـننک ».] یمن  كرد  ناـشرتشیب  و  : ] تسا هدوـمرف  و  [ 377 [ ] دـنرودب درخ  زا 

نیا رب  تحارـص  هدیـسر ، مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  هک  يرابخا  تسا و  هدرک  لالدتـسا  ناـنآ ، یباـیمک  ناـنمؤم و  یمک  زا  راـگدرورپ و 
زا رتزیزع  رتمک و  نامیا  اب  درم  نامیا و  اب  درم  زا  رتمک  ناـمیا  اـب  نز  [ » هحفص 234 تسا [ : هدومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دراد . بلطم 
هب یقیقح  ناـمیا  هک ، نیا  هب  دوشیم  طوبرم  دوبمک  نیا  تلع  تسا »؟ هدـید  ار  رمحا  تیربک  امـش  زا  کـی  مادـک  تسا و  رمحا  تیربـک 

ناـمیا زا  هجرد  نیا  هب  ندیـسر  عناـم  هک  دراد  دوجو  يداـیز  عـناوم  دـسریم و  اجنادـب  ناـسنا  هک  تسا  لاـمک  بتارم  نیرتـالاب  زا  ادـخ 
و دنزاسیم . هانگ  راچد  ار  وا  هدش و  دوخ  راگدیرفآ  زا  ناسنا  يرود  ثعاب  هک  یعناوم  رگید  دـب و  طیحم  طلغ و  تیبرت  دـننام : دوشیم ،

ندرب راک  هب  هکلب  دـننارب ، نابز  رب  ار -  ادـخ  رکـش  ار -  ظفل  هک  تسین  نآ  دنرازگـساپس ] مناگدـنب  زا  یکدـنا  و   ] هکرابم هیآ  زا  دوصقم 
زا زج  هک  تسا  ییـالاو  يهبترم  نیا  تسا و  هدوـب  تقلخ  فدـه  هک  یهار  رد  هدرک ، تمحرم  شاهدـنب  هب  دـنوادخ  هـک  ییاـهتمعن  ماـمت 
اب هزرابم  ریخ و  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  ور  نیا  زا  دنزیمن ، رـس  تسوا ، زا  اهیکین  اهتمعن و  مامت  دنراد  رواب  هک  یناسک  ادخ و  هب  نافراع 
زج هک  تسا  ياهیلاع  تاماقم  زا  ینعم ، نیا  هب  رکـش  دـنیادخ و  نارازگـساپس  هلمج  زا  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دنـشابیم و  سفن  تاـفآ 

دنوادخ هاگنآ  ماشه ! يا  : » تسا هدومرف  هک  میزادرپیم  ماما  نانخـس  زا  يرگید  شخب  هب  دنتـسین . یتفـص  نینچ  ياراد  مدرم ، زا  یکدـنا 
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هک ره  و  دهدیم ، شناد  دهاوخ ، هک  ار  نآ  : ] تسا هدومرف  هتـسارآ و  رویز  نیرتوکین  هب  هدرک و  دای  عون  نیرتهب  هب  ار  نادـنمدرخ  لاعتم ،
نامدق راوتسا  و  : ] تسا هدومرف  زاب  و  [ 378 .[ ] درخ نابحاص  رگم  دنریگن  دنپ  هدش و  هداد  ناوارف  ریخ  سپ  دـش ، هداد  شناد  تمکح و  ار 
هدومرف و  [ 379 [ ] درخ نابحاص  رگم  دـنریگن  دـنپ  و  تسا ، اـم  راـگدرورپ  بناـج  زا  یگمه  میدروآ ، ناـمیا  وا  هب  دـنیوگیم  شناد ، رد 
هدومرف زین  و  [ 380 [ ] درخ ناـبحاص  يارب  تسا  اـههناشن  هنیآ  ره  زور ، بش و  دـش  دـمآ و  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  اـنامه  : ] تسا

؟ تسا انیبان  هک  تسا  یسک  دننامه  تسا ، تسار  تراگدرورپ ، بناج  زا  وت  يوسب  دش  هداتـسرف  هچنآ  هک  دنادیم  هک  یـسک  ایآ  : ] تسا
تدابع بش  تاعاس  رد  وا  هک  یـسک  ایآ  : ] تسا هدومرف  زاـب  و  [ . 381 [ ] دنریگیم دنپ  درخ  هحفـص 235 ] نابحاص [  هک  تسین  نیا  زج 

دنوشیم ربارب  اـیآ  وگب : تسا ، دوـخ  راـگدرورپ  شـشخب  هب  راودـیما  دراد و  میب  ترخآ  زا  تسا ، ماـیق  هدجـس و  لاـح  رد  تسا ، هدـننک 
یباـتک : ] تسا هدومرف  زین  و  [ 382 [ ] دـنریگیم دـنپ  درخ  نابحاص  اهنت  هک  تسین  نیا  زج  دـننادیمن ؟ هک  یناسک  دـننادیم و  هک  یناسک 

: تسا هدومرف  و  [ 383 .[ ] دـنریگ دـنپ  نادرخ  بحاص  ات  شتایآ و  رد  دـننک  لمأت  ات  تسا ، تکرباـب  وت ، يوس  هب  میداتـسرف  ورف  هک  تسا 
و [ 384 [« ] نادنمدرخ يارب  تسا  دـنپ  تیادـه و  هک  میداد  ثاریم  هب  ار  باتک  نآ  لیئارـساینب  هب  هداد و  تیادـه  یـسوم  هب  هک  یتسارب  ]
هک یناسک  شیاتـس  رب  همیرک  تایآ  نیا  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 385 [. ] ار نانمؤم  دـهدیم  دوس  نداد  دـنپ  انامه  هد ، دـنپ  : ] تسا هدومرف 

نیرتـالاب هدرک و  فـصو  تافـص  نیرتـهب  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  نارگید ، رب  ناـنآ  يرترب  هب  دـنلماک و  دـنمدرخ 
ماـما داهـشتسا  تهج  اـت  مـیرادیم  میدـقت  ار  تاـیآ  نآ  داـفم  زا  يرـصتخم  ناـیب  اـم  و  تـسا ، هداد  صاـصتخا  ناـشیا  يارب  ار  فاـصوا 

ار تمکح  شناد و  شناگدنب  زا  یـضعب  هب  دـنوادخ  هکنیا ، رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  لوا -  يهیآ  ددرگ . نشور  تایآ  نیدـب  مالـسلاهیلع 
. هدیافرپ دوسرپ و  تسا  یشناد  دناهتفگ ؛ تمکح  فیرعت  رد  هک  هدرک ، تمحرم  تسا  تافـص  نیرتهتـسجرب  اهتبهوم و  نیرتالاب  زا  هک 
زج : ] تسا هدومرف  هک  يروط  نامه  هدـش ، هداد  ناوارف  ریخ  وا  هب  هک  تسا  هدرک  فیـصوت  هداد  تمکح  هک  ار  یناسک  یلاعت  دـنوادخ  و 

لقع ياراد  هک  ار  یناگدـنب  هیآ ، نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  مود -  يهیآ  هحفـص 236 ] دـننادن [ ]. ار  نآرق  تمکح و  ینعم  نادرخ  بحاص 
تسا ادخ  بناج  زا  اهنیا  مامت  هک  نیا  تخانش   - 3 ادخ . هب  نامیا   - 2 شناد . رد  يرادیاپ   - 1 تسا : هدرک  فصو  تفص  هس  هب  دنلماک 

موس هیآ  دندرخ . بحاص  هک  دنتسه  یلماک  نادنمدرخ  هتسجرب ، فاصوا  نیا  هب  نافـصتم  هک  تسا  هدرک  مکح  لاعتم  دنوادخ  و  [ . 386]
یعدم هک  دراد  یناسک  ضارتعا  بجعت و  رب  تلالد  هکرابم ، يهیآ  نیا  مراهچ -  يهیآ  تشذگ . هیآ  نیا  نایب  ریسفت و  يهرابرد  نخس  - 

يهیآ تسا . هدرم  هدنز و  انیب و  روک و  نایم  توافت  نوچ  اهنآ  نایم  توافت  هک  نیا  اب  دنربارب . نارگید  اب  نآرق ، ماکحا  هب  ناملاع  دنتسه ؛
هک ینارگید  اب  دـننارذگیم  یباوخرادـیب  هب  ادـخ  تعاط  رد  ار  بش  هک  يدارفا  نایم  توافت  رب  دراد ، تلـالد  هکراـبم  يهیآ  نیا  مجنپ - 
هیآ نیا  مشش -  يهیآ  دنشاب ؟ ربارب  تسا  نکمم  هنوگچ  دننادرگور . ادخ  دای  زا  هدرب و  رـسب  اهینارذگـشوخ  یگزره و  هب  ار  دوخ  تاقوا 

لزان شناگدنب  رب  ار  اهنآ  دنوادخ  تسا ، ینشور  تایآ  الاو و  فراعم  مهم و  رارسا  رب  لمتـشم  نوچ  میرک  نآرق  هک ، نیا  رب  دراد  تلالد 
نیا متفه -  يهیآ  دشاب . تسرد  هشیدنا  ياراد  هک  تسا  شخبهجیتن  یـسک  يارب  اهنت  ربدت  نیا  اما  دـنبایرد ، دنـشیدنیب و  ات  تسا  هدومرف 

بحاص تیادـه  رطاخ  هب  اـهنت  ار  ناـنآ  درک و  تمحرم  ار  باـتک  لیئارـساینب  هب  یلاـعت  يادـخ  هک ، نیا  رب  دراد  تلـالد  هکراـبم  يهیآ 
تـسا هداد  رارق  بطاخم  ار  شربمایپ  هکرابم  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  متـشه -  يهیآ  داد . رارق  باـتک  نـالماح  نادنمـشیدنا  و  نادرخ ،

. دنکن انتعا  دنـشیدنایم ، يو  توعد  هب  هن  دوریم و  ناشـشوگ  هب  وا  نخـس  هن  هک  ینانادان  هب  دـشاب و  ادـخ  دایب  هراومه  هک ، نیا  رب  ینبم 
دنمهرهب اهنیا  زا  یـسک  نانمؤم  زج  هک  یلاح  رد  تسا ، یحور  ياوق  تیوقت  تامیلعت و  شرتسگ  ندـناسر و  ضیف  ص )  ) ربمایپ نأش  اریز 

هک یـسک  يارب  تسا  يدـنپ  نآ  رد  هک  یتسارب  : ] دـیامرفیم یلاعت  يادـخ  ماشه ! يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  هحفـص 237 ] دوشیمن [ .
زا دوصقم  [ . 388 .[ ] میداد تمکح  نامقل  هب  ام  هک  یتسارب  : ] دـیامرفیم زاـب  و  تسا . لـقع  بلق ، زا  دوصقم  [ 387 «.[ ] تسا بلق  ياراد 

وـضع نآ  هدـمآ ، تسخن  يهیآ  رد  هـک  بـلق  زا  دوـصقم  هـک ، تـسا  هدرک  يروآداـی  مالـسلاهیلع  ماـما  تـسا . لـقع  كرد و  تـمکح ،
یئزج یلک و  یناعم  كردم  هک  تسا  یلقع  نامه  دوصقم  هکلب  دشابیمن . تسا ، دوجوم  تاناویح  ریاس  ناسنا و  ندـب  رد  هک  صوصخم 

مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 272زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یتـمعن  هب  دراد  هراـشا  مود  يهیآ  تسا و  وا  هب  ناـسنا  يوـنعم  یتـسه  تقیقح ، رد  هـک  دسانـشب ، ار  ءایـشا  قیاـقح  دـناوتیم  تـسا و 
مالـسلاهیلع ماما  هاـگنآ  تسا . هدرک  تیاـنع  تسا  اـهتمعن  نیرتـالاب  نیرتهب و  هک  ار  تمکح  وا  هب  هدرک و  تمحرم  ناـمقل  هب  راـگدرورپ 

قح رطاخ  هب  تفگ : شرـسپ  هب  نامقل  ماشه ! يا  : » تفگ هدومرف و  ماـشه  يارب  ناـمقل ، حـیاصن  اـهتمکح و  زا  یـضعب  ندـناوخ  هب  عورش 
هک فرژ ، تسا  ییایرد  یتسارب  ایند  نم ! كرسپ  تسا ، كدنا  قح  ربارب  رد  رایـشوه  هک  اریز  یـشاب ، مدرم  نیرتدنمدرخ  ات  شاب ، نتورف 

لـکوت و شناـبداب ، ناـمیا و  زا  رپ  نآ  نورد  و  یهلا ، ياوقت  اـیند ، رد  وـت  یتـشک  دـیاب  نیارباـنب  دـناهدش ، قرغ  نآ  رد  يرایـسب  ناـمدرم 
يایاصو زا  ياهراپ  هب  دوخ  نخـس  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  دـشاب ». يرادـیاپ  ربص و  یتشک ، نآ  رگنل  ملع و  شیاـمنهار ، لـقع و  شنابدـید ،

هب هتسباو  زج  يدوجو  دوخ  يارب  ناسنا  ینعی  تسا ، هدرک  شرافـس  قح  يارب  عضاوت  هب  ار  شدنزرف  نامقل  هک  تسا  هدومرف  هراشا  نامقل 
ره : » دومرف هک  تسا  هدیـسر  ص )  ) ربمایپ زا  تسا . لامعا  نیرتالاب  زا  عضاوت  دنیبن و  قح  هب  زج  یناوت  ورین و  نارگید  دوخ و  يارب  قح و 

هحفص 238] دنادرگ [ ». هیاپ  دنلب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، عضاوت  ادخ  يارب  سک  ره  و  دزاس . راوخ  تسپ و  ار  وا  دنوادخ  دزروب ، ربکت  سک 
ار ایند  نامقل ، ترضح  دیازفیب . وا  تلیضف  فرش و  رب  دنوادخ  دیادزب ، دوخ  زا  ار  ربکت  دوش و  یهت  یهاوخدوخ  زا  هاگ  ره  ناسنا  یتسارب 

ایند رد  هک  یتادوجوم  تسا و  هظحل  ره  رد  نآ ، تروص  لکـش و  رییغت  اـیند و  ینوگرگد  تهابـش ، هجو  تسا و  هدرک  هیبشت  ییاـیرد  هب 
نآ زا  مدرم  هک  تسا  ییایرد  نوچ  ایند  هک ، دـشاب  نآ  هیبشت  هجو  دراد  لامتحا  و  دـنايدوبان . انف و  ضرعم  رد  ایرد ، جاوما  نوچ  دنتـسه 

ییاهقیاق اهیتشک و  نوچ  اهندـب  نارفاسم و  نوچمه  اـیند  رد  سوفن  و  دـنترخآ ، یهار  مدرم  زین  اـیند  هاگرذـگ  زا  نینچمه  دـنرذگیم ،
دناهدش قرغ  ور  نآ  زا  دناهدش ، قرغ  ایند  نیا  رد  مدرم  زا  يدایز  هوبنا  دنکیم و  لقتنم  دیواج  هاگلزنم  هب  ایند  يارس  زا  ار  نانآ  هک  تسا 
تکاله هب  ندـش و  قرغ  ثعاب  هک  تسا  ییایرد  ایند  هاگره  و  دناهتـشگ . رگیدـکی  تکاله  ثعاب  یناسفن  ياههتـساوخ  رـس  رب  نانآ  هک 

دامتعا لکوت و  زین ، یتشک  نآ  نابداب  دیاب  درادن و  دوجو  یتسرد  اوقت و  یتشک  يهلیسو  هب  زج  یتمالس ، تاجن و  هار  سپ  تسا ، ندیسر 
هک اریز  تسا ، ملع  لقع ، يامنهار  دـشاب و  نآ  تسرپرـس  نابدـید و  ات  تسا  مزال  یلقع  هک  يروط  ناـمه  دـشاب . روما  ماـمت  رد  ادـخ  رب 

جوا هک  اریز  تسا ، ربص  يرادیاپ و  زا  ریزگان  اهنیا  يهمه  اب  و  مشچ ، هب  تبـسن  تسا  دید  غارچ و  هب  تسا  رون  نوچ  لقع  هب  ملع  تبـسن 
نانخس زا  يرگید  هاگ  هولج  هب  هکنیا  تسین . نکمم  سفن  اب  نامایب  يهزرابم  ریگیپ و  شالت  اب  زج  ادخ ، هب  شایکیدزن  ناسنا و  نتفرگ 

يامنهار تسا و  ندیـشیدنا  لـقع ، ياـمنهار  دراد و و  ییاـمنهار  يزیچ ، ره  هک  یتسارب  ماـشه ! يا  : » دومرف میرگنیم ، مالـسلاهیلع  ماـما 
هک يوش  يزیچ  بکترم  هک  سب ، وت  ینادان  رد  ردق  نیمه  و  تسا ، عضاوت  لقع ، بکرم  دراد و  یبکرم  يزیچ ، ره  و  یـشوماخ . هشیدنا ،

سانـشادخ ار  نانآ  هک  نآ  رگم  هتـشادن  لیـسگ  شناگدـنب  بناج  هب  ار  دوخ  نالوسر  ناربمایپ و  دـنوادخ  ماشه ! يا  ياهدـش . عنم  نآ  زا 
يرتهب لقع  هک  دنتسه  یناسک  ادخ ، رما  هب  اهنآ  نیرتاناد  هتشاد و  يرتهب  تخانـش  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدنب  نیرتاریذپ  نیاربانب  دنزاس .

رخآ نخـس  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هحفـص 239 ] دـنرتالاو [ ». رتدـنمجرا و  ترخآ ، ایند و  رد  تسا ، رتلماک  هک  یناسک  لـقع  دـنراد و 
نینمؤملاریما هب  زین  ص )  ) ربمایپ تسا و  هدومرف  لالدتـسا  نانآ  لقع  ندوب  لماک  هب  مالـسلامهیلع  ءایبنا  تلیـضف  يراوگرزب و  يارب  دوخ ،

اهنآ زا  ات  يوجب  برقت  دوخ  لقع  اب  وت  دنتسج ، برقت  ناشراگدیرفآ  هب  اهیکین  عاونا  هلیسو  هب  مدرم  هاگره  یلع ! ای  : » دومرف مالسلاهیلع 
ایند و یتخبشوخ  هب  هلیسو  نادب  اریز  تسا ، رادروخرب  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  ییاهزیچ  نیرتالاب  زا  لقع  ینوزف  هک  یتسارب  یشاب ». رتولج 

تجح يرهاظ و  تجح  تسا : تجح  ود  مدرم  رب  ار  دنوادخ  ماشه ! يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دسریم . ترخآ  يارـس  رد  يراگتـسر 
يا تسا . اهدرخ  لوقع و  ینطاب ، تجح  دنـشابیم و  مالـسلامهیلع  ناماما  ناگداتـسرف و  ناربماـیپ و  ناـمه  يرهاـظ ، تجح  اـما  ینطاـب .
ماما ددرگن ». بلاغ  وا  ياردیاپ  ربص و  رب  زین  مارح  لام  درادن و  زاب  يرازگساپس  زا  ار  وا  لالح  يزور  هک  تسا  یسک  نآ  دنمدرخ  ماشه !

زا یهلا  ناوارف  ياـهتمعن  ار  ناـنآ  هک  تسا  هـتخادرپ  نادـنمدرخ  تـالاح  زا  ياهراـپ  هـب  شنانخـس ، زا  يرگید  ياهـشخب  رد  مالـسلاهیلع ،
: دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دربن . نیب  زا  ار  وا  يرادـیاپ  ربص و  اهتبیـصم ، اهيراتفرگ و  هک  نانچمه  درادـن ، زاب  یلاعت  يادـخ  يرازگرکش 

دوخ يهشیدنا  وترپ  هک  ره  تسا : هدرک  کمک  شیوخ  لقع  يدوبان  رب  ییوگ  دنادرگ ، طلسم  زیچ  هس  رب  ار  زیچ  هس  سک  ره  ماشه ! يا  »
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ار دوخ  يزومآدنپ  ییانـشور  دیادزب . یفرحرپ  اب  ار  دوخ  شناد  تمکح و  ياهیئابیز  دزاس . کیرات  ایند  رد  دایز  يوزرآ  يهلیـسو  هب  ار 
شیوخ درخ  لقع و  هک  ره  تسا و  هداد  يرای  دوخ ، لقع  نتخاس  دوبان  رب  ار  شـسفن  ياوه  ایوگ  دزاس . شوماخ  یناسفن  ياههتـساوخ  اب 

ود ناسنا  رد  هک ، تسا  هتـشاد  نایب  ار  بلطم  نیا  راتفگ  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا ». هتخاس  هابت  ار  دوخ  ياـیند  نید و  دـنک ، دوباـن  ار 
نآ تافـص  ربارب  رد  دراد  هحفـص 240 ] تفـص [  هس  اهنآ  زا  مادـک  ره  سفن . ياوه  لقع و  زا : دـنترابع  هک  دراد  دوجو  فلاـخم  يورین 

نتفر ورف  و  یفرحرپ ، ینالوط ، يوزرآ  زا : ترابع  سفن  ياوه  تافص  و  يریگدنپ . تمکح و  هشیدنا ، زا : دنترابع  لقع  تافص  يرگید .
زا دوصقم  و  دزاس ، ایند  روما  رب  هجوت  هب  راداو  ار  سفن  تسا و  ترخآ  روما  هرابرد  هشیدنا  زا  عنام  ایند ، رد  دایز  يوزرآ  اما  تاوهش . رد 

يهدرپ يهلیـسو  هب  ار  هشیدـنا  وترپ  ایند ، رد  داـیز  يوزرآ  هک  اریز  تسا . نیمه  هلما » لوطب  هرکفت  رون  ملظا  : » دومرف هک  ماـما  نخـس  نیا 
سفن يهحفـص  زا  ار  تمکح  ییابیز  یمدآ ، یفرحرپ  اما  ددرگیم . ریخ  یکین و  ياههنحـص  رب  شبات  زا  عنام  هتخاس و  غورفیب  یکیراـت 

شنیب و رون  هدرب و  نیب  زا  ار  نامیا  رون  هتخاس و  روک  ار  لد  مشچ  یناسفن ، ياههتـساوخ  هب  هجوت  اهتذـل و  هب  یمرگرـس  اما  و  دـیادزیم .
رد دـنادرگ ، طلـسم  دوخ  سفن  رب  ار  اوراـن  ياهتلـصخ  نیا  سک  ره  بیترت  نیا  هب  دزاـسیم ، شوماـخ  سفن  يهحفـص  زا  ار  يزومآدـنپ 

هتخاس هابت  ار  دوخ  يایند  نید و  تقیقح  رد  دزاس ، دوباـن  ار  شیوخ  لـقع  سک  ره  هدرک و  کـمک  دوخ  لـقع  داـینب  یناریو  رب  تقیقح 
رما زا  ار  تلد  وت  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، صلاـخ  كاـپ و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وـت  لـمع  هنوـگچ  ماـشه ! يا  : » دوـمرف مالـسلاهیلع  ماـما  تسا .

يهناشن ییاهنت ، رب  تماقتسا  ربص و  ماشه ! يا  ياهدومن . يوریپ  تشاد ، هبلغ  تلقع  رب  هک  دوخ  سفن  ياوه  زا  ياهتـشاد و  زاب  راگدرورپ 
یشاداپ هب  دنک و  يرود  ایند ، هب  ناگتفیش  ایند و  لها  زا  دشاب ، وا  ماکحا  تافـص و  ادخ و  هب  فراع  سک  ره  سپ  تسا . لقع  يدنمورین 

و يزاینیب ، ثعاب  یتسدـگنت  ماـگنه  هب  و  وا ، هارمه  ییاـهنت ، رد  و  وا ، سینا  تشحو ، ماـگنه  رد  دـنوادخ  ددـنبب و  لد  تسادـخ  دزن  هک 
هب زج  یتاجن  هار  چیه  تسا و  هدش  صخشم  ادخ  تدابع  رطاخ  هب  قح  ماشه ! يا  دوب . دهاوخ  وا  شخبتزع  هلیبق ، لیماف و  نتـشاد  نودب 

ملاع زا  زج  ملع  و  تسا . راوتسا  لقع  هب  نتخومآ  نتخومآ و  هب  هتـسباو  شناد  شناد ، ورگ  رد  تعاط  درادن ، دوجو  ادخ  تعاط  يهلیـسو 
 ] هک یلاح  رد  تسا . ربارب  دـنچ  هتفریذـپ و  ملاـع ، زا  مک  لـمع  ماـشه ! يا  تسا . لـقع  هب  هتـسباو  زین  ملع  تخانـش  تسین و  ملع  یناـبر ،
اناد صخش  كدنا  لمع  هک  تسا  نآ  مالسلاهیلع  ماما  دوصقم  تسا ». دودرم  نادرخبان ، سوه و  اوه و  لها  زا  ناوارف  لمع  هحفص 241 ]

یملع ره  تلیـضف  و  تسا . لاعتم  يادخ  تخانـش  هب  ندیـسر  سوفن و  یگزیکاپ  اهلد و  يافـص  ثعاب  ملع  هک  تهج  نادب  تسا  هتفریذپ 
، دارفا بسحرب  دوخ  نیا  تسا و  یمدآ  سفن  زا  اـهیکیرات  اـههدرپ و  نتخاـس  فرطرب  لد و  يافـص  رد  نآ  ریثأـت  رادـقم  هب  اـهنت  اـهنت و 
. تسا یفاک  شسفن -  باجح  ندوب  قیقر  كزان ، عبط  تفاطل و  هب  رظن  وا -  لد  يافص  رد  یکدنا  لمع  هک  یناسنا  اسب  هچ  دراد . توافت 

يافـص رد  شایناسفن -  عناوم  يدایز  عبط و  یگدولآ  هب  رظن  يریثأت -  چیه  دـنزیم  رـس  يو  زا  هک  ياهزیکاپ  لمع  هک  یناسنا  اسب  هچ  و 
یتسپ و ایند  دوجو  اب  اـما  دـهدیم ، حـیجرت  اـیند  رب  ار  يراوخ  تمکح ، نتـشاد  اـب  دـنمدرخ  اـنامه  ماـشه ! يا  : » دومرف و  درادـن . وا  تاذ 
، دـناهتفگ كرت  ار  اـیند  ینوزف  نادـنمدرخ ، ماـشه ! يا  تسا . شخبدوـس  شتراـجت  ور  نیا  زا  دـهدیمن ، حـیجرت  تمکح  رب  ار  يراوـخ 

كرت تسا  بجاو  هک  نآ  لـیلد  هب  ار  ناـهانگ  زا  يرود  تسا و  داـیز  هـک  نـیا  رطاـخ  هـب  ار  اـیند  و  دـنیوگن ؟ كرت  ار  ناـهانگ  هنوـگچ 
ترخآ هب  دنسرن ، نادب  جنر  تقشم و  اب  زج  هک  تسناد  تسیرگن و  ایند  لها  ایند و  هب  لقاع  ماشه ! يا  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  دناهتفگ ».

! ماشه يا  تسا . رترادیاپ  هک ، تسج  ار  نآ  جنر  تقشم و  اب  هک  دوب  نیا  دنسرن ، جنر  تقشم و  نودب  مه  نادب  هک  دیمهف  تسیرگن و  زین 
زین ترخآ  بولطم و  مه  تسا و  بلاط  دوخ  مه  ایند  هک  دنتفایرد  نانآ  اریز  دندییارگ ، ترخآ  هب  هدرک و  يریگهرانک  ایند  زا  نادنمدرخ 

زا لماک  روط  هب  ار  دوخ  بیـصن  يزور و  ات  دوریم ، وا  یپ  رد  دوخ  اـیند  دـیوجب ، ار  ترخآ  هک  ره  سپ  بولطم ، مه  تسا و  بلاـط  مه 
هحفـص دزاسیم [ ». هابت  ار  وا  ترخآ  ایند و  سپ  دـسریم ، ارف  وا  گرم  دـبلطیم و  ار  وا  ترخآ ، دـیوجب ، ار  ایند  سک  ره  دریگرب و  نآ 

رد هک  ره  هب  ار  ردقم  يزور  ایند  هک  نیا  ینعی  ۀبولطم » ۀبلاط  ایندلا  : » ترابع مالسلاهیلع : ماما  نخـس  زا  يرگید  ياهـشخب  حیـضوت  [ 242
ایند لها  هک ، تسا  بیترت  نیا  هب  ایند  ندوب  بولطم  اما  تسا و  وجتـسج  رد  بلاط و  وا  تهج  نیا  هب  دـناسریم و  دـنکیم ، یگدـنز  نآ 
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لها مامت  يارب  یمتح ، لجا  ندیسر  ارف  گرم و  ندمآ  انامه  ترخآ ، بلط  اما  و  دناشـشوک . شالت و  رد  نآ  ياهتمعن  هب  ندیـسر  يارب 
دروم هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ترخآ  ندوب  بولطم  اما  دزاس و  لقتنم  ترخآ  هب  ایند  زا  ار  نانآ  ات  دیوجیم  ار  نانآ  ترخآ ، هک  تسا  ایند 

مالسلاهیلع ماما  دنشاب . ناما  رد  يورخا  جنر  باذع و  زا  هک  نیا  ات  تسا  هتـسیاش  لامعا  لیـصحت  هار  رد  ترخآ ، لها  ناگتـسیاش  شالت 
يادخ هاگرد  هب  دیاب  دنامب ، ملاس  شنید ، هدوسآ و  دسح ، زا  شلد  زاینیب و  تورث ، لام و  نودب  دـهاوخیم  سک  ره  ماشه ! يا  : » دومرف
تعانق دـنک  تیافک  ار  وا  هچنادـب  تسا ، لقاع  هک  یـسک  اریز  دزاس ، لـماک  ار  شلقع  اـت  دـنک  تساوخرد  وا  زا  يراز  هب  دـلانب و  لاـعتم 

ار يزاینیب  يور  زگره  دنکن ، هدنـسب  تیافک  رادقم  هب  سک  ره  و  دوب ، دهاوخ  زاینیب  دنک ، هدنـسب  تیافک  رادقم  هب  هک  ره  و  دزرویم ،
هک نآ  زا  سپ  ار  ام  ياهلد  اراگدرورپ ! دـنتفگ : نانآ  هک  دـنکیم  لقن  ناگتـسیاش  هورگ  لوق  زا  لاعتم  يادـخ  ماـشه ! يا  دـید . دـهاوخن 

اهلد هک  دنتـسناد  ناـنآ  هک  یعقوم  ياهدنـشخب ، رایـسب  وت  هک  شخبب  یتـمحر  دوـخ  بناـج  زا  ار  اـم  زاـسم و  فرحنم  يدرک ، یئاـمنهار 
وا دنکن ، كرد  ار  ادخ  هک  ره  دسرتیمن و  ادخ  زا  تسا  درخیب  هک  نآ  یتسارب  دندرگیم . زاب  اهیتسپ  يروک و  هب  دنوشیم و  فرحنم 

نیا هب  سک  چیه  و  ددنبن . لد  ادخ  هب  هدرکن و  ساسحا  دوخ  لد  رد  ار  تخانـش  تقیقح  و  هدـش ، یبلق  تریـصب  ثعاب  هک  یتباث  تخانش 
قیرط زا  زج  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  اریز  دـشاب . ناسمه  شرهاظ  اب  شناهن  و  قیدـصت ، ار  شراتفر  شراتفگ ، هکنآ  رگم  دـسرن ، هلحرم 

هب تسا  هدومرف  هراشا  دوخ  نخـس  زا  شخب  نیا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  تسا ». هدوشگن  یهار  لقع  يهدیـشوپ  نطاب  رب  لقع ، يایوگ  رهاظ و 
، دـشاب هدرکن  تیادـه  لاعتم  دـنوادخ  تیادـه  هب  ار  شلقع  هتخاسن و  نشور  یهلا  رون  هب  ار  شلد  هاگره  هحفـص 243 ] نمؤم [  هک ، نیا 

نآرق تسین . ناما  رد  مالـسا ، زا  تشگرب  دادـترا و  زا  ملاس -  طیحم  هب  دورو  زا  سپ  هک -  يروط  ناـمه  دوب . دـهاوخن  فارحنا  زا  نمیا 
رهم ناشیا  ياهلد  هب  سپ  دندش . رفاک  سپـس  دندروآ ، نامیا  ناشیا  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  : »] تسا هدومرف  هراشا  بلطم  نیا  هب  دـیجم 
رفاـک هک  یلاـح  رد  دریمب ، سپ  ددرگرب ، دوـخ  نید  زا  امـش  زا  سک  ره  و   ] تـسا هدوـمرف  زین  و  [ 389 .[« ] دـنمهفیمن ناشیا  هدـش و  هدز 
دیدپ فارحنا  ناشیاهلد  رد  ات  دـننکیم ، تساوخرد  دـنوادخ  زا  هراومه  ناکین ، ناگتـسیاش و  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  [ . 390 .[ ] تسا

اههسوسو زا  دنکن  يرای  قیفوت  رگا  دوخ ، شنیرفآ  بسح  رب  هیلوا و  عضو  هب  انب  يرشب  سوفن  هک  اریز  دندرگن ، هارمگ  نید  هار  زا  دیاین و 
چیه اـب  دومرفیم : هراومه  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ماـشه ! يا  : » دوـمرف مالـسلاهیلع  ماـما  دنتـسین . ناـما  رد  ناطیـش  ياـهيزاسهارمگ  و 

هتـشاد دوجو  تلـصخ  نیدنچ  وا  رد  هک  نیا  رگم  دوشیمن  لماک  یـسک  چـیه  لقع  دوشیمن و  تدابع  دـنوادخ  لقع ، زا  رتهب  ياهلیـسو 
دایز فرح  زا  دنک ، فرـص  ادخ  هار  رد  ار  شلام  يدایز  دوش ، وزرآ  یکین  تیادـه و  وا  زا  دنـشاب ، ناما  رد  وا  ترارـش  رفک و  زا  دـشاب :

اب تلذ  يراوخ و  دوشن ، ریس  شناد  ملع و  زا  راگزور  مامت  رد  دشاب ، يرورض  كاروخ  توق و  رادقم  ایند ، زا  شاهرهب  دیامن ، يراددوخ 
دایز کین  راک  دایز و  ار  نارگید  كدنا  کین  راک  دشاب ، یگرزب  زا  رتبوبحم  ینتورف  دشاب ، رتبوبحم  وا  دزن  رد  ادخ  نودـب  تزع  زا  ادـخ 

مالسلاهیلع ماما  راک ». مامت  تسا  نیا  دنیبب و  همه  زا  رتدب  دوخ ، دزن  رد  ار  دوخ  درادنپب و  رتهب  دوخ  زا  ار  مدرم  مامت  دنیبب ، كدنا  ار  دوخ 
ار ناشیا  راتفر  ياهیگژیو  نادنمدرخ و  تافص  هک  تسا  هدرک  لالدتسا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدج  نخس  هب  دوخ  دوصقم  نایب  يارب 

غورد دـشاب ، وا  يهتـساوخ  هک  دـنچره  دـنمدرخ ، ماشه ! يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هدرک  وگزاـب  هحفـص 244 ] راـتفگ [  نیا  رد 
ایند هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدنمـشزرا  و  درادن . تورم  درادن ، لقع  هک  ره  درادن و  نید  درادن ، تورم  هک  نآ  ماشه ! يا  . » دـیوگیمن
چیه هک  نیا  حیضوت  دیشورفن ». رگید  ياهب  هب  نیاربانب  تسین ، تشهب  زج  ییاهب  ار  امش  ياهندب  نیا  هک  دینادب  دنیبن . مهم  دوخ  دزن  رد  ار 
نیا يارب  یحیضوت  دوخ ، [ 392  ] داتسا زا  [ 391  ] یفاو بحاص  دریگ ، رارق  اهندـب  نیا  ياهب  ات  درادـن  ار  نآ  یگتـسیاش  تشهب  زج  يزیچ 

زا تسا ، یتساک  هب  ور  زورب  زور  اهندـب  نیا  هک  یتسارب  : » میروآیم اج  نیا  رد  ار  نآ  نیع  ام  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  ماما  راتفگ 
ماجنارس ایند و  نیا  رد  ششالت  ششوک و  هجیتن  دشاب ، تخبشوخ  سفن  رگا  سپ  دراد ، يرگید  ملاع  هب  ور  ندب ، ياجب  سفن  هک  ور  نآ 

هدوب یتسار  تیاده و  قیرط  رد  نوچ  دوب ، دهاوخ  یتشهب  ياهتمعن  فرط  هب  یلاعت و  يادخ  يوس  هب  ینامـسج ، تایح  زا  ندـیرب  شراک 
اما تسا . هدـیرفآ  روظنم  نیمه  هب  ار  وا  دـنوادخ  تسا و  هتخورف  تشهب  ياهب  هب  یلاعت  يادـخ  اب  هلماعم  رد  ار  شندـب  ییوگ  سپ  تسا ،
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هار رد  يو  هک  نآ  لیلد  هب  دوب ، دهاوخ  خزود  باذع  ناطیـش و  اب  یمدمه  يوس  هب  شرمع  نایاپ  شـشالت و  تیاهن  دـشاب ، تخبدـب  رگا 
هب يدوزب  هک  تسا  هتخورف  یناویح  ياهتذـل  رذـگدوز و  ياهتوهـش  ياـهب  هب  ار  شندـب  وا  هک  ییوگ  نیارباـنب ، تسا . هدوب  یهارمگ 

اراکـشآ تمایق  زور  رد  يدوزب  تسا و  ایند  لها  رظن  زا  هدیـشوپ  ناهن و  زورما  اـهنآ ، هک  یتروص  رد  دـنیآیم . رد  نازوس  شتآ  تروص 
هک تسا  اـج  نآ  تـسا و  ناطیـش  اـب  يدتـس  داد و  نـیا  و  [ 393 [« ] دـنیبب هک  یـسک  يارب  خزود  دوش ، هدـینادرگ  رهاظ  و   ] دـش دـنهاوخ 

ياههناشن زا  دومرفیم : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماشه ! يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  هحفص 245 ] [ . ] 394  ] دناهدرک نایز  ناراکهدوهیب 
نخـس وا  دنـشاب  نتفگ  نخـس  زا  زجاع  ناوتان و  مدرم ، هاگره  دهد . خساپ  دنـسرپب ، هاگره  دشاب : تلـصخ  هس  يو  رد  هک  تسا  نآ  لقاع 

نینمؤملاریما تسا ». درخبان  دشابن  وا  رد  اهتلـصخ  نیا  زا  هک  سک  ره  سپ  دشاب ، نآ  رد  مدرم  حالـص  هک  دـهد  يرظن  دـناوتب  دـیوگ و 
هک یسک  ره  سپ  دشاب ، اهنیا  زا  یکی  ای  تلـصخ و  هس  نیا  وا  رد  هک  یـسک  رگم  دنیـشنیمن  سلجم  يالاب  رد  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع 

دیتساوخ هاگ  ره  : » دیامرفیم مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  و  تسا ». درخبان  وا  دنیشنب ، سلجم  يالاب  رد  دشاب و  هتـشادن  ار  اهنیا  زا  يزیچ 
دنوادخ هک  یناسک  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  شلها  ص )  ) ربمغیپ رـسپ  دندرک : ضرع  دینک . تساوخرد  شلها  زا  دـینکب ، یتساوخرد 

نامه ناـنآ  دومرف : [ 395 [ ] دـنریذپ دـنپ  درخ  نابحاص  اـهنت  اـهنت و  : ] تسا هدرک  داـی  ار  اـهنآ  هدرک و  وگزاـب  نآرق  رد  ار  ناـنآ  ناتـساد 
شور بادآ و  تسا و  حالـص  یکین و  هـب  بـلج  ثعاـب  ناـکین  اـب  ینیـشنمه  : » دوـمرف مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نـب  یلع  و  دـننادنمدرخ ».
یـسک ییامنهار  و  يدرمناوج . لامک  لام ، زا  يریگهرهب  تزع و  لامک  داد ، لدع و  نارادمامز  زا  يوریپ  و  لقع ، رد  ینوزف  نادنمـشناد 

اـیند و رد  یمدآ  شیاـسآ  ثعاـب  هک  تسا  يدـنمدرخ  لاـمک  زا  نارگید  هب  ندـناسرن  رازآ  تسا و  تـمعن  يادا  هتـساوخ ، تروـشم  هـک 
ندرواین رب  زا  دسرتب  هک  دنکیمن  اضاقت  یسک  زا  دشاب و  نآ  بیذکت  زا  كانمیب  هک  دیوگیمن  ینخس  دنمدرخ  ماشه ! يا  تسا . ترخآ 

هب دوشیمن و  راودـیما  دوریم ، دـیما  یتخـس  هب  هک  يزیچ  هب  دـهدیمن و  هدـعو  نارگید  هب  درادـن  ناوـت  رد  هک  ار  يزیچ  شاهتـساوخ و 
ریخا ياهتمسق  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  دنکیمن ». مادقا  دزاین ، تسد  نآ  رب  یناوتان  لیلد  هحفص 246 ] هب [  هک  دراد  ار  نآ  میب  هک  يزیچ 

هک يراک  هب  مادقا  زا  يراددوخ  شماقم و  تفارش و  زا  يرادساپ  راتفگ و  رد  وا  طایتحا  لقاع و  صخش  یشیدنارود  هب  شیوخ  راتفگ  زا 
و [ 396  ] تفرگ نایاپ  ینیلک  مالـسالاۀقث  تیاور  قباطم  ماما ، يـالاو  ماـیپ  اـج  نیا  رد  تسا . هدومرف  هراـشا  درادـن ، شماـجنا  هب  ناـنیمطا 

اهنآ لـقن  زا  ینیلک  موـحرم  هـک  تـسا  هدروآ  يداـیز  بلاـطم  لوـقعلا ) فـحت   ) دوـخ باـتک  رد  ینارح  یلع  نـب  نـسح  نآ ، رب  هوــالع 
نودـب ار  اهنآ  هدـیاف  لیمکت  راصتخا و  رطاخ  هب  مینیزگرب و  ار  اهـشرافس  نآ  زا  یخرب  هک  میدـید  تحلـصم  اـم  تسا و  هدرک  يراددوخ 

، درادزاـب مدرم  يوربآ  ضرع و  زا  ار  دوـخ  سک  ره  ماـشه ! يا  : » دوـمرف مالـسلاهیلع  ماـما  میرادـب : ناگدـنناوخ  میدـقت  حیـضوت  حرش و 
وا زا  ار  دوخ  مشخ  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دروخ ، ورف  مدرم  زا  ار  دوخ  مشخ  هک  ره  و  درذـگیم ، وا  شزغل  زا  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ 

یسک هب  هک  تسا  یسک  ادخ  رب  مدرم  نیرتشکرس  دوب ؛ ترابع  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  ریـشمش  يهتـسد  نیرتالاب  رد  ماشه ! يا  دراد . زاب 
هچنآ رب  درادب ، تسود  ار  ادخ  ناتـسود  ریغ  هک  ره  دشکب و  تسین ، وا  نتـشک  دصق  هب  هک  ار  یـسک  دنزب و  همدص  هدزن ، همدص  ار  وا  هک 

وا زا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دهد ، هانپ  ار  يراذگتعدب  ای  دراذگب و  یتعدب  هک  ره  هدـش و  رفاک  تسا ، هدرک  لزان  شربمایپ  رب  دـنوادخ 
كرت ردامو و  ردپ  اب  يراتفرشوخ  زامن و  وا ، هب  تفرعم  زا  سپ  ادخ  هب  برقت  يهلیسو  نیرتهب  ماشه ! يا  دریذپن . ار  یلدب  ضوع و  چیه 

نآ يارب  یخـساپ  تسا  يزور  هچ  نیبـب  نک ، حالـصا  يراد  شیپ  رد  هک  ار  يزور  نآ  ماـشه ! يا  تسا . يزارفندرگ  ینیبدوخ و  دـسح ،
راگزور و ینوگرگد  هب  و  دومرف ): هک  اج  نآ  ات  ! ) ریگ دـنپ  هناـمز  لـها  هناـمز و  زا  دنـسرپیم ، هتـشاد و  هگن  ار  وت  اریز  نک . هداـمآ  زور 
هحفـص 247] نب [  یلع  ریگ ! دـنپ  نآ  زا  نیاربانب  تسا ، هتـشذگ  هک  تسا  يروط  نامه  دـیآ  شیپ  اـیند  زا  هچره  اریز  رگنب ، نآ  تـالاح 

رفن کی  دزن  هوک ، تشد و  نابایب ، ایرد ، زا  نیمز ، نارتخاب  ات  نارواخ  زا  دباتب  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زیچ ، همه  دومرف : مالسلاامهیلع  نیسحلا 
رد اذغ  يهدنام  سپ  نیا  هک  تسین  يدرم  دازآ  ایآ  دومرف ): سپـس  . ) تسا هیاس  تشگزاب  دننامه  ادخ ، قح  هب  نافراع  ادخ و  ناتـسود  زا 
اریز دیـشورفن  يرگید  ياهب  هب  نیاربانب  دشابیمن . تشهب  زج  ییاهب  امـش  ناج  يارب  هک  اریز  دراذگاو ؟ شلها  هب  ار  ایند -  ینعی  ناهد - 
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يهلیسو هب  اما  دننیبیم ، ار  اههراتس  مدرم  يهمه  یتسارب  ماشه ! يا  تسا . هدش  دنـسرخ  یتسپ  زیچ  هب  دوش ، دونـشخ  ایند  هب  ادخ  زا  هک  ره 
يربهر نادب  یلو  دیزومآیم ، ار  تمکح  نینچمه  مه  امش  دسانشب و  ار  اهنآ  ياههاگیاج  ریس و  هار  هک  یسک  رگم  دنباییمن  ار  هار  اهنآ 

دننانآ دننک ، تبحم  مه  هب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  : ] تسا هدمآ  لیجنا  رد  ماشه ! يا  دـنک . لمع  نآ  قباطم  هک  یـسک  رگم  دـیوشیمن 
ینانآ هب  اشوخ  دنبرقم . تمایق  زور  رد  هک  دـننانآ  مدرم ، نیب  ناگدننکحالـصا  هب  اشوخ  دـنریگیم ، رارق  تبحم  دروم  تمایق  زور  رد  هک 

ياهیسرک رب  تمایق  زور  رد  هک  دننانآ  ایند ، رد  ناعضاوتم  رب  اشوخ  دنتـسه ، تمایق  زور  رد  ناراگزیهرپ  نانآ  دنرادب ، كاپ  ار  ناشبلق  هک 
یمک يرابکبس و  ثعاب  وکین و  یشور  هک  یشوماخ  هب  داب  امش  رب  تسا ، یگرزب  تمکح  نتفگ  نخـس  مک  ماشه ! يا  دننیـشن ]. تردق 

، دور هار  فدهیب  ددـنخب و  اجیب  هک  ار  یـسک  نآ  دـنوادخ  هتبلا  تسا و  ربص  نآ ، هار  هک  دـیرادب  راوتـسا  ار  يرابدرب  هار  تسا ، ناهانگ 
ياهیناهنپ رد  دنوادخ  زا  دنکن ، یـشورفرخف  نانآ  رب  دزرون و  تلفغ  دوخ  تیعر  زا  هک  دشاب  ینابـش  نوچ  دیاب  اورنامرف  درادیم . نمـشد 

، دیشاب شناد  یپ  رد  تسا . نمؤم  هدش  مگ  تمکح ، نخس  هک  دینادب  و  دینکیم . مرش  راکـشآ  رد  مدرم  زا  هک  نانچ  دیرادب ، مرـش  دوخ 
هچنآ شناد  ملع و  زا  ماشه ! يا  تسا . امش  نیب  رد  هک  تسا  يدنمشناد  نتفر  نایم  زا  شناد ، نتفر  نایم  زا  دورب ، نایم  زا  هک  نیا  زا  شیپ 
نکم هزیتس  هحفـص 248 ] وا [  اب  رامـش و  گرزب  شملع  رطاخ  هب  ار  اناد  زومایب ، نادان  هب  یتخومآ  هک  ار  هچنآ  و  زومایب ، ینادیمن  هک  ار 

هک ار  یتمعن  ره  یتسارب  ماشه ! يا  هد . میلعت  نک و  کیدزن  دوخ  هب  نارم و  دوخ  زا  ار  وا  اما  رامـش ، زیچان  شاینادان  لـیلد  هب  ار  ناداـن  و 
وا سرت  زا  هک  دراد  یناگدنب  دنوادخ  دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ینآ . لوؤسم  هک  تسا  یهانگ  يهلزنم  هب  يدنام  زجاع  شرکش  زا 

، هدیدنسپ ياهرادرک  اب  دنوریم  شیپ  ادخ  هاگرد  هب  دنیوگیمن ، نخس  دناهتسب و  ورف  مد  دندنمدرخ ، حیصف و  هک  نیا  اب  دناهتسکش ، لد 
، دننادب دب  دارفا  شیوخ  دزن  رد  ار  دوخ  دـنرادن و  شوخ  لد  زین  دوخ  كدـنا  راک  هب  دنرامـشن و  دایز  تسا  ادـخ  يارب  هک  ار  يدایز  راک 
رد راکمتـس  تسا و  يراکمتـس  زا  ییایحیب  و  تشهب ، رد  نامیا  تسا و  ناـمیا  زا  ءاـیح  ماـشه ! يا  دـنراکوکین . كریز و  هک  یلاـح  رد 

تـسا یـسک  ملاس ، دیوگ . ادخ  رکذ  هک  تسا  نامه  ربدوس ، دوبان . ملاس و  ربدوس ، دناهتـسد : هس  نایوگنخـس  ماشه ! يا  دشابیم . خزود 
چیه هک  مرـشیب  يوررپ  يوگهزره  ره  رب  ار  تشهب  دنوادخ  یتسارب  دیوگ . دوهیب  نخـس  هک  تسا  یـسک  نآ  دوبان ، تسا و  شوماخ  هک 

یبوخ و دیلک  مه  نابز ، نیا  شناد ! يایوج  يا  : ] تفگیم رذوبا  تسا . هدومرف  مارح  دنیوگب ، هچ  وا  هب  ای  دـیوگب و  هچ  هک  درادـن  یکاب 
ود هک  نآ  تسا  ياهدنب  دـب  هچ  ماشه ! يا  ینزیم ]. رهم  تاهرقن  الط و  قودنـص  رب  هک  يروط  نامه  نزب  رهم  تناهد  هب  تسا ، يدـب  مه 

راتفرگ رگا  دزرو و  دسح  دنک  شـشخب  وا  هب  رگا  دنک ، ییوگدـب  رـس  تشپ  رد  شیاتـس و  روضح  رد  ار  شردارب  هک  تسا  ورود  نابز و 
نیرتدـب تسا . يراکمتـس  زواجت و  رفیک  يرفیک ، ره  زا  شیپ  تسا و  يراکوکین  ریخ  شاداـپ  یباوث ، ره  زا  شیپ  دـنک ، كرت  ار  وا  دـیآ 

رد هنوگژاو  ار  نابزدب  مدرم  نابز ، لوصحم  زج  يزیچ  ایآ  و  يدنـسپن . ار  يو  اب  ینیـشنمه  وا ، ینابزدب  زا  هک  تسا  یـسک  ادـخ  ناگدـنب 
كانمیب و مه  هک  یتقو  ات  تسین  نمؤم  صخش ، کی  ماشه ! يا  تسا . هدوهیب  نخس  كرت  صخش ، مالسا  یبوخ  زا  دزادنا ؟ خزود  شتآ 
! ماشه يا  دنک . راک  تسا  راودیما  ای  كانمیب و  هحفص 249 ] هک [  هچنآ  يارب  هک  نیا  رگم  تسین  راودیما  كانمیب و  دشاب و  راودیما  مه 

يهتـساوخ هب  ارم  يهتـساوخ  ياهدنب  چیه  هک ، دنگوس  میئایربک  ماقم  و  تردـق ، تمظع و  ملالج و  تزع و  هب  دـیامرف : لجوزع  دـنوادخ 
ثعاـب ار  شلغـش  راـک و  و  منادرگ ، شترخآ  هجوـتم  و  مزاـس ، نارگید  زا  زاـینیب  اـفکدوخ و  ار  وا  هک  نیا  رگم  درادـن ، مدـقم  شدوـخ 

يا مشاب . وا  يهناوتـشپ  يرجاـت  ره  تراـجت  رـس  تشپ  رد  دوخ  و  منادرگ ، شايزور  نماـض  ار  نیمز  نامـسآ و  و  مهد ، رارق  وا  تیاـفک 
راید و يدابآ  ثعاب  ییوخـشوخ  يراکوکین و  ارادـم و  شمرن و  یتسارب  تسا . دـب  یقلخجـک  هک  مدرم  اـب  يارادـم  هب  داـب  وت  رب  ماـشه !
، دـب کین و  رفاک و  نمؤم و  يهرابرد  [ 397 [ ]؟ تسا یکین  زج  یکین  يازـس  ایآ  : ] یلاعت يادـخ  يهدومرف  ماشه ! يا  تسا . يزور  ینوزف 

نآ زا  شیب  هک  نیا  رگم  یهد  ماجنا  انیع  ار  وا  لمع  نامه  هک  تسین  نآ  شاداپ ، دهد . شاداپ  دیاب  دـش ، یناسحا  هک  ره  هب  تسا ، يراج 
تـسا يرام  نوچمه  ایند ، لثم  انامه  ماشه ! يا  دراد . ار  یکین  هب  ندرک  زاغآ  تلیـضف  وا  هدرک ، وا  هک  ینک  ناـمه  رگا  یهد و  ماـجنا  ار 

يا دـننکیم . زارد  تسد  نآ  فرط  هب  ناـکدوک  اـما  دـنرذحرب  نآ  زا  دـنمدرخ  ناـمدرم  تسا ، هدنـشک  رهز  شنورد  مرن و  شرهاـظ  هک 
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هچنآ مغ و  هن  دراد و  يداش  هن  هتشذگ ، هچنآ  هک  تسا  ینامز  نامه  ایند  تسیا ، زاب  ادخ  یـصاعم  زا  شاب و  رادیاپ  ادخ  تعاط  رب  ماشه !
زا ماشه ! يا  یشاب ! نارگید  کشر  دروم  هک  شاب  نانچ  نک ، ربص  ینآ  رد  هک  یتعاس  نامه  هب  سپ  تسا ؟ هنوگچ  هک  ینادیمن  هدماین ،
اب سک  ره  تسا و  ادخ  هتـسیاش  یگرزب  ددرگیمن : تشهب  دراو  دشاب ، ربکت  ياهناد  رادقم  هب  لد ، رد  ار  سک  ره  هک  زیهرپب  يزارفندرگ 

یگدیـسر دوخ  باسح  هب  زور  ره  هک  نآ  تسین  اـم  زا  ماـشه ! يا  دزادـنا . خزود  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دـنوادخ  دزیتس ، هراـب  نآ  رد  يو 
هبوت شهاگرد  هب  دنک و  شزرمآ  بلط  هحفـص 250 ] دنوادخ [  زا  هدرک ، دب  رگا  و  دهد ، ماجنا  رتشیب  هداد ، ماجنا  کین  راک  رگا  دنکن و 
رهوش دنچ  لاح  ات  تفگ : وا  هب  مالسلاهیلع  یـسیع  دش . مسجم  حیـسم  ترـضح  يارب  یمـشچ  دوبک  نز  تروص  هب  ایند  ماشه ! يا  دیامن .

نارهوش رب  ياو  دومرف : حیـسم  ترـضح  ماهتـشک ! ار  همه  هکلب  هن ، تفگ : دـناهداد ؟ تقالط  اهنآ  يهمه  دومرف : رایـسب ، تفگ : ياهدرک ؟
ندـب يهمه  دوب ، اـنیب  مشچ  رگا  تسا ، ناـسنا  مشچ  رد  ندـب  ییانـشور  ماـشه ! يا  دـناهتفرگن . تربع  اههتـشذگ  زا  هنوگچ  هک  تاهدـنز 

شراگدرورپ هب  نوچ  دسانـشیم و  ار  شراـگدرورپ  دـشاب ، دـنمدرخ  ياهدـنب  رگا  تسا و  لـقع  ناـمه  ناـج ، ییانـشور  و  تسا . نشور 
هدنز نوخ ، نودب  ندب  هک  يروط  نامه  دنامن . رادیاپ  شنید  دوبن ، فراع  شراگدرورپ  هب  رگا  و  دوب ، دهاوخ  انیب  شنید  رد  دش ، فراع 
تشد رد  تعارز ، هک  یتسارب  ماشه ! يا  دنامن . راوتـسا  درخ  نودب  نشور ، لیلد  دنامیمن و  یقاب  نشور ، ناهرب  نودب  زین  نید  دنامیمن ،

رارق لقع  يهلیـسو  ار  عضاوت  دنوادخ  اریز  وگروز ، ربکتم  لد  رد  هن  دنک  دشر  عضاوتم  لد  رد  تمکح ، نینچمه  خالگنـس ، رد  هن  دـیور 
، دـشاب ریزب  رـس  هک  ره  دنکـشب و  شرـس  دـبوک ، هناخ  فقـس  هب  رـس  هک  ره  ینادیمن  ایآ  تسا . هتخاس  يدرخیب  رازبا  زا  ار  ربکت  هداد و 

عـضاوت ادخ  يارب  سک  ره  دزاس و  راوخ  ار  وا  دنوادخ  دنکن ، عضاوت  ادـخ  يارب  هک  ره  نینچمه  دریگ و  رب  رد  ار  وا  دـنکفا و  وا  رب  هیاس 
نآ راک  نآ ، زا  رتتشز  و  تدابع . زا  دعب  هانگ  يرگناوت و  زا  سپ  یتسدگنت  تسا  راوگان  ردقچ  ماشه ! يا  درب . الاب  ار  وا  دنوادخ  دـنک ،
دهد شوگ  هک  نآ  یکی  سک : ود  يارب  رگم  تسین  یگدنز  رد  يریخ  ماشه ! يا  دنک . كرت  ار  ادخ  شتـسرپ  هک  تسا  ادخ  يهدنتـسرپ 
لقاع باوخ  تسا ، هدشن  میسقت  لقع  زا  رتهب  يزیچ  ادخ  ناگدنب  نایم  ماشه ! يا  دیوگب . نخس  هک  یملاع  نآ  رگید  دراپسب و  رطاخ  هب  و 

هک دیوش  کیدزن  وا  هب  دیدید  تکاس  ار  ینمؤم  يهدنب  هاگره  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  ماشه ، يا  تسا . نادان  يرادهدـنز  بش  زا  رتهب 
مالسلاهیلع دوواد  هب  دنوادخ  ماشه ! يا  راکمک . فرحرپ و  قفانم  تسا و  هحفص 251 ] راکرپ [  فرح و  مک  نمؤم  دنک . ءاقلا  تمکح  وا 

نم و تبحم  هار  زا  نم و  دای  زا  ار  نانآ  اـت  دـننکن  هطـساو  ناـشدوخ  نم و  ناـیم  ار ، اـیند  يهتفیرف  ملاـع  وگب : مناگدـنب  هب  هک  درک  یحو 
زا ار  متاجانم  یتسود و  ینیریـش  هک  تسا  نآ  منکب  نانآ  اب  هک  يراـک  نیرتمک  دنتـسه ، نم  ناگدـنب  ناـنزهار  ناـنآ  دراد . زاـب  متاـجانم 

شناردارب هب  هک  ره  و  دننک . تنعل  ار  وا  نیمز  ناگتشرف  نامسآ و  ياههتـشرف  دنیب ، گرزب  ار  دوخ  هک  ره  ماشه ! يا  مزاس . نوریب  ناشلد 
هتفر اطخ  هار  هب  تسین  نآ  روخ  رد  هک  دـشاب  یماقم  یعدـم  سک  ره  و  هدرک . تفلاخم  ادـخ  اب  دـنک ، يزارفندرگ  اـهنآ  رب  دزرو و  ربکت 

هک اریز  اهتوهـش ، بح  زا  ناسرتب  ار  نانآ  راد و  رذح  رب  ار  تنارای  دوواد ! يا  درک : یحو  مالـسلاهیلع  دوواد  هب  دنوادخ  ماشه ! يا  تسا .
يزانب تشناد  هب  ادابم  زیهرپب ، میایلوا  هب  تبسن  ربکت  زا  ماشه ! يا  تسا . هدیشوپ  نم  زا  ناشیاهلد ، و  دناهتـسب ، لد  ایند  ياهتوهـش  هب  نانآ 
نکاس ياهناخ  رد  هک  شاب  یسک  دننامه  ایند  رد  يربن . يدوس  دوخ  ترخآ  ایند و  زا  ادخ  ینمشد  زا  سپ  و  درادب ، نمشد  ار  وت  ادخ  هک 

اب تروـشم  تسا . ترخآ  اـیند و  فرـش  ثعاـب  نارادنید ، اـب  ینیـشنمه  ماـشه ! يا  تسا . ندرک  چوـک  رظتنم  تسین و  وا  لاـم  هک  تسا 
هک ینک ، تفلاـخم  اداـبم  داد ، يرظن  وت  هب  هاوخریخ  دـنمدرخ  نوـچ  تسا و  یهلا  قـیفوت  دـشر و  تکرب و  ثعاـب  هاوـخریخ ، نادـنمدرخ 

اهنآ نایم  رد  رادتناما  دنمدرخ و  هک  نیا  رگم  زیهرپب ، ناشیا  اب  سنا  مدرم و  اب  شزیمآ  زا  ماشه ! يا  تسا . روآتکاله  وا  رظن  اب  تفلاخم 
مرـش ادخ  زا  دنک ، يراک  هک  یتقو  تسا  راوازـس  دنمدرخ  و  يراکـش . ناگدـنرد  زا  هک  نانچ  زیرگب ، نارگید  زا  ریگب و  سنا  وا  اب  یبایب ،
مادک ینادن  هک  دیآ  شیپ  تیارب  راک  ود  زا  یکی  نوچ  و  دنک . کیرش  راک  رد  دوخ  اب  ار  نارگید  دسرب ، یصاخ  تمعن  هب  نوچ  و  دراد .

هحفص 252] زا [  يرایـسب  هک  اریز  نک ، تفلاخم  نآ  اب  تسا  رتکیدزن  تسفن  ياوه  هب  کی  مادک  نیبب  تسا ؟ رتهب  مادک  تسا و  تسرد 
رگا درک : ضرع  ماشه  سپ  يراپـسب ». نانادان  تسد  هب  يروآ و  تسد  هب  ار  تمکح  ادابم  تسا . سفن  اـب  تفلاـخم  ورگ  رد  قح ، اـهتقو 

مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 272زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


تحیـصن رد  وا  هب  : » دومرف منک ؟ هچ  تسا  اـسران  دـننک ، ءاـقلا  يو  هب  هچنآ  رب  شمهف  هک  نیا  زج  تسا  نآ  ناـهاوخ  هک  مدـید  ار  يدرم 
ناربکتم ندرک  در  زا  دومرف ): شنانخس  لابند  هب  ترـضح ، نآ  سپـس  . ) نکم هنتف  راچد  ار  دوخ  دش ، گنتلد  رگا  نک و  تفطالم  ندرک 

هک متفاین  ار  یسک  رگا  تفگ : ماشه  هاگنآ ، دوشیم ». شزرایب  راوخ و  دوش ، هضرع  درخبان  دارفا  رب  رگا  شناد  ملع و  اریز  شاب ، رذحرب 
رد نارگید  ندرک  در  مهم  يهنتف  راتفگ و  يهنتف  زا  ات  رامـش ، تمینغ  ندیـسرپ ، هب  ار  وا  ینادان  : » دومرف منک ؟ هچ  دسرپب ، ات  دسرب  شلقع 

هبترمدنلب دوخ ، يراوگرزب  تمظع و  تردـق  هب  هکلب  دربن ، الاب  ناشعـضاوت  يهزادـنا  هب  ار  ناعـضاوتم  دـنوادخ ، هک  نادـب  و  ینامب ! ناما 
رادقم هب  ار  نیگمغ  دارفا  و  دزاس . ناما  رد  دوخ ، دوجو  مرک  يهزادنا  هب  هکلب  دهدن ، شیاسآ ، ناشـسرت ، يهزادـنا  هب  ار  نافئاخ  و  دزاس .

هک یـسک  هب  تبـسن  ینکیم  نامگ  هچ  وت  دـیامن . ییاشگراک  دوخ ، يهقالع  رهم و  يهزادـنا  هب  هکلب  دـنکن ، یئاـشگراک  ناـشینیگمغ ،
ینامگ هچ  و  دنرازایب . ار  دوخ  وا ، يارب  هک  یناسک  هب  دسر  هچ  ات  دنکیم ، ینابرهم  زین  دوخ  ناتـسود  يهدنناسر  رازآ  هب  تسا و  نابرهم 

دیوجیم ار  وا  ياضر  هک  یسک  هب  دسر  هچ  ات  دریذپیم  ار  هبوت  شنمشد  زا  یتح  تسا ، نابرهم  ریذپهبوت و  هک  یسک  هب  تبـسن  يربیم 
چیه هـب  و  دور ، نوریب  شلد  زا  ترخآ  سرت  تـشاد ، تـسود  ار  اـیند  سک  ره  ماـشه ! يا  تـسا . اریذـپ  وا  رطاـخ  هـب  ار  مدرم  ینمـشد  و 

رایـشوه دنمدرخ  ماشه ! يا  ددرگ . رتنمـشد  وا  دزن  رترود و  ادخ  زا  هک  نیا  رگم  درادـب ، تسود  ار  ایند  رتشیب  هک  دـنهدن  شناد  ياهدـنب 
ره تسا ، سفن  ساوه  اب  تفلاخم  رد  یتمالـس  هک  دشاب  رایـسب  و  دراذگاو ، هحفـص 253 ] درادن [ ، ییاناوت  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک 

عمط زا  ماشه ! يا  دشیم ! هتـساک  تیوزرآ  زا  يدیدیم  ار  گرم  ریـس  هار  رگا  ماشه ! يا  تسا ! دـب  شلمع  دراد ، ینالوط  يوزرآ  سک 
ار اـهلقع  تسا و  تلذ  يراوـخ و  ره  دـیلک  عـمط  هک  ربـب ، مدرم  زا  عـمط  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  يدـیماان  هـب  داـب  وـت  رب  زیهرپـب و 
وا رب  يربب و  هانپ  تراگدرورپ  هب  هک  داب  وت  رب  و  دـنکیم . دوباـن  ار  شناد  دزیریم و  ار  وربآ  دربیم و  نیب  زا  ار  اـهیگنادرم  دـیابریم و 

ماشه تسا ». بجاو  وت  رب  نمشد ، اب  داهج  نوچمه  سفن  اب  داهج  اریز  ینادرگرب ، شسوه  هار  زا  ات  نک  راکیپ  دوخ  سفن  اب  ینک ، لکوت 
رتزواجتم و رتکیدزن و  وت  هب  نانمـشد  يهمه  زا  هک  ینمـشد  اب  : » دومرف تسا ؟ رتبجاو  داهج  نانمـشد  مادک  اب  مدرک : ضرع  دـیوگیم :

وت رب  ار  رگید  نانمـشد  هک ، نآ  اب  تسا و  هدیـشوپ  وت  زا  وت ، هب  شایکیدزن  يهمه  اب  وا  و  رتتخـس ، وت  اب  شاینمـشد  تسا و  رتراـبنایز 
وا ینک ، ینمـشد  تخـس  دیاب  هک  تسوا  اب  تسا ، هدش  هدرامگ  اهلد  رد  هسوسو  يارب  هک  تسا  سیلبا  نآ  ینیبیمن ، ار  وا  وت  دنک ، راداو 

ییاهيدب مامت  اب  رتناوتان و  وت  زا  دراد  هک  ییاناوت  يهمه  اب  وا  اریز  تسین ، رتابیکش  رترادیاپ و  وت  زا  وت  نتخاس ، كاله  يارب  هزرابم  رد 
هـس هب  دـنوادخ  ار  هک  ره  ماشه ! يا  ياهدـش . يربهر  تسار  هار  هب  يرب ، هانپ  ادـخ  هب  وت  هک  یتروص  رد  تسا . رتنایزمک  وت  زا  دراد  هک 

يزاینیب و و  دربب ، وا  زا  ینادان  جنر  هک  یـشناد  دریگب و  ار  وا  سفن  ياوه  ولج  هک  يدرخ  تسا : هدرک  فطل  وا  هب  دراد  یمارگ  تلـصخ 
راهچ ایند  رد  مدرم  اریز  شاب . رذحرب  ایند  لها  زا  نک و  يرود  ایند  نیا  زا  ماشه ! يا  دیادزب . وا  زا  ار  یتسدـگنت  رقف و  سرت  هک  يرگناوت 

هدوزفا شـشناد  رب  هچره  هک  تسا  نآرق  هدنناوخ  وجـشناد و  هک  یـسک  تسا ، سوه  اوه و  شوغآ  مه  هدش و  دوبان  هک  یـسک  دناهتـسد :
ناتـسدریز هک  ینادان  دـباع  دـهد . رارق  ناتـسدریز  رب  يزارفندرگ  يهلیـسو  ار  دوخ  شناد  هک  یناوخنآرق  و  ددرگ . نوزفا  شربکت  دوش ،

تسا انشآ  قح  هار  هب  هک  یفراع  دنمشناد و  يانیب  و  دنیامن . ریقوت  میظعت و  ار  وا  هک  دراد  تسود  و  درامـش ، کچوک  تدابع  رد  ار  دوخ 
كانهودنا ببس  نیدب  دنک و  مایق  هدیمهف  هچنادب  دناوتیمن  تسا ، بولغم  ای  هدنامرد و  وا  و  هحفص 254 ] دراد [ ، تسود  ار  نادب  مایق  و 

نیا يهرابرد  مالسلاهیلع  ماما  نخس  اجنیا  ات  تسا ». شیوخ  رصع  نادنمدرخ  نیرتهدیدنـسپ  دوخ و  نامز  لها  نیرتهب  وا  تسا . نیگمغ  و 
ماما ثیدـح ، نیا  رد  تفرگ . نایاپ  دوب ، قالخا  راتفر و  هار و  نیناوق  بادآ و  لـیاضف و  لوصا  عماـج  هک  ردـقنارگ  يهظعوم  شراـفس و 

دومرف . نایب  دوب ، هدنزاس  زاسراک و  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  مدرم  يهدوت  يارب  هچنآ  مالسلاهیلع 

دیحوت رد  مظاک  ماما  يهلاسر 

 - شراصتخا يهمه  اب  هلاسر -  نیا  تسا . دیحوت  رد  وا  يهلاسر  تسا ، هدنام  راگدای  هب  مالسلاهیلع  ماما  زا  هک  يدنمـشزرا  راثآ  هلمج  زا 
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رد دنیوگیم -  ناخروم  هک  يروط  هب  هلاسر -  نیا  تسا . یبلـس  یتوبث و  تافـص  نایب  یلاعت و  يادخ  دوجو  رب  یمالک  لیالد  زا  هدنکآ 
هب هللا  مسب  زا  سپ  راوگرزب  نآ  تسا و  هدرک  باوج  تساوخرد  وا  زا  هداتسرف و  ماما  تمدخ  هللادبع  نب  حتف  هک  تسا  هدوب  ياهمان  خساپ 

هدیرفآ یسانشادخ  ترطف  اب  ار  همه  هدرک و  ماهلا  شناگدنب  هب  ار  دوخ  ساپس  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  ساپس  : » تسا هداد  خساپ  نایب  نیا 
فاصوا شریذپ  زا  شتاذ  و  [ 398  ] هتفرگ شیوخ  تردق  لیلد  ار  تقلخ  راثآ  هدرک و  ییامنهار  دوخ  دوجو  هب  ناگدیرفآ ، يهلیسو  هب  و 

یتدـم و ار  شندوب  [ 401  ] تسا نوریب  مـهو ، ناوـت  زا  وا  رب  يهطاـحا  و  [ 400  ] رانک رب  ندـید  شریذـپ  زا  شرادـید  و  [ 399  ] تسا اربم 
وا و نایم  يهدرپ  اـهنت  دزاـسن و  روتـسم  ار  وا  هحفـص 255 ] ياهدرپ [  چـیه  دـنباین و  رد  ار  وا  رعاشم ، [ 402  ] دـشابیمن یتیاهن  ار  شیاقب 

هچنآ تسین و  هدـنبیز  ار  وا  ییایربک  ماـقم  تسا ، اریذـپ  قولخم  تاذ  ار  هچنآ  هک ، نیا  يارب  [ ، 403  ] تسا اهنآ  شنیرفآ  ناـمه  شقلخ ،
راگدرورپ و ریذـپ و  دـح  راذـگ و  دـح  و  عونـصم ، زا  عناـص  ییادـج  يارب  [ ، 404  ] تسا تاـنکمم  روـخ  رد  تسین ، وا  ماـقم  يهتـسیاش 
. ییانیب رازبا  يهلیسو  هب  هن  تسا  انیب  و  [ 407  ] تکرح ینعم  هب  هن  تسا  راگدیرفآ  [ ، 406  ] رامش رظن  زا  هن  تسا ، اتکی  وا  [ 405  ] هدیرورپ

تشپ رد  هن  تسا ، ناهن  ءایـشا . اب  [ 409  ] ساـمت روضح و  يهلیـسو  هب  هن  تسا ، هاوگ  وا  [ . 408  ] رازبا دربراک  يهلیـسو  هب  هن  تسا ، اونش 
هتفرگ و ار  اههشیدـنا  نالوج  يولج  شندوب  یلزا  یناـکم . هلـصاف  تفاـسم و  باـسح  هب  هن  تسا ، زاـتمم  راکـشآ و  [ 410  ] باـجح هدرپ 

شایتـسه و  هدرک ، جـلف  ار  نیبزیت  ياههدـید  شاتقیقح  هنک و  [ 411  ] تسا هدز  وردـنت  ياهدرخ  يهنیـس  هب  در  تسد  شایگنادواـج ،
هحفـص 256] نتـسناد [  اتکی  شتخانـش ، لامک  و  [ ، 412  ] يو تخانـش  وا ، نتـشاد  رواب  زاـغآ  تسا . هدروآرد  اـپ  زا  ار  زاورپ  زیت  ماـهوا 

یهاوگ یفوصوم  وه  و  فوصوم ، ریغ  نآ  هک  دـهد  یهاوگ  یتفـص  ره  نوچ  تسوا ، زا  تافـص  یفن  وا ، ندرمـش  اتکی  لاـمک  و  تسوا ،
ار ادـخ  سک  ره  نیارباـنب  درادـن . هار  یلزا  دوجو  رد  و  تسا ، اـهنآ  ندوب  هناـگود  هاوگ  اـهنآ  يود  ره  تسا و  تفـص  ریغ  نآ  هک  دـهد 
یلزا و درامـشرب ، ار  وا  سک  ره  و  [ ، 414  ] تسا هدرمـشرب  ار  وا  دیامن ، شدودـحم  سک  ره  و  [ 413  ] هتخاس دودحم  ار  وا  دـنک  فصو 
رد دـیوگ : سک  ره  و  [ . 416  ] تسا هدیـسرپ  وا  فصو  زا  تسا ؟ هنوـگچ  دـیوگب : سک  ره  و  [ ، 415  ] تسا هتفریذپن  ار  وا  ندوب  میدـق 
وا زا  ار  ییاج  تسا ؟ اجک  دیوگ : سک  ره  و  [ 417  ] تسا هتخانـشن  ار  وا  تسیچ ؟ رب  دیوگ : هک  ره  و  هدناجنگ ، يزیچ  رد  ار  وا  تسیچ ؟
هچ اجک و  ات  دیوگ : هک  ره  و  [ 419  ] تسا هداد  رارق  فیـصوت  ضرعم  رد  ار  وا  تسیچ ؟ وا  تاذ  دیوگ : هک  ره  و  418 ؛ ]  ] هتشادنپ یلاخ 

یقولخم هک  یماـگنه  زا  تسا ، راگدـیرفآ  هدوبن و  یمولعم  هک  یناـمز  زا  تسا ، اـناد  وا  تسا . هدرک  روـصت  یتیاـهن  وا  يارب  تسا ؟ تقو 
ام راـگدرورپ  نینچ  نیا  تسا . هدوـب  هحفـص 257 ] هدیـشوپن [  یتـسه  ساـبل  ياهدرورپ  هک  یعقوم  زا  تسا ، راـگدرورپ  هتـشادن و  دوجو 

لوصا و رب  لمتـشم  هک  ياهمان  اج  نیا  رد  و  [ . 421 [ ] 420 « ] تسا ناگدننکفصو  يهدیجنسان  فیـصوت  زا  رتالاب  وا  ددرگیم و  فصو 
هجوت دـیاب  اما  تسا ، هدیـسر  زین  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  تارابع  بلاطم و  نیا  زا  يرایـسب  هتبلا  دریگیم . نایاپ  هدوب ، دـیحوت  نیناوق 

ناراذگناینب نانآ  اریز  تسا . ناسمه  هباشم و  ناشنانخـس  دیحوت  ملع  رد  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناماما  هک  تشاد 
شنیناوق لوصا و  هدش و  هتخانـش  ملع  نیا  ناشیا  يهلیـسو  هب  و  دننآ ؛ نیهارب  لیالد و  ناگدنروآ  دوجو  هب  دیحوت و  ملع  لوصا  نیناوق و 

تسا . هتشگ  راوتسا 

ءادب

هراشا

یتسرد رب  هعیـش  تسا . فالتخا  هلأسم  نیا  هب  عجار  ناناملـسم  نایم  رد  تسا و  یمالک  لئاسم  نیرتهدیچیپ  نیرتلکـشم و  زا  ءادب  يهلأسم 
هب هدرب و -  هلمح  هعیـش  رب  تخـس  ور  نآ  زا  هدش و  ءادب  رکنم  تاعامج  تنـس و  لها  اما  تسا ، نادب  دـقتعم  هدرک و  عامجا  ءادـب  هلأسم 
نم رظن  هب  تفلاخم -  نیا  تلع  دناهدرمـشرب . دوش ، هذخاؤم  دیاب  دوخ  دیاقع  ربارب  رد  هعیـش  هک  يدراوم  هلمج  زا  ار  نآ  دوخ -  يهدیقع 
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نیا زا  هدشن ، نشور  ناشیا  يارب  هعیـش  يهدیقع  قباطم  ءادب  تقیقح  نینچمه  یعوضوم و  تروص  هب  ءادب  ینعم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  - 
هـضرع هراب  نیا  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  رظن  هک  نآ  زا  شیپ  بلطم -  نیا  يور  یکدـنا  ات  میریزگاـن  اـم  و  دـناهدرک ، ضارتعا  اـهنآ  رب  ور 

مینک . ثحب  میتسیاب و  مینک - 

يوغل ینعم 

نآ شبحاص  هک  ییون  هزات و  رظن  يارب  تسا  یمان  نآ  و  دشابیم ، روهظ  ینعم  هب  هک  ودب ، زا  قتشم  دودمم ، تسا  یمـسا  تغل ، رد  ءادب :
لجوزع دنوادخ  يارب  [ » هحفـص 258 تسا [ : هدمآ  ثیدح  رد  و  [ 422  ] درادیم مدقم  شایلبق  رظن  رب  دـنادیم و  تسرد  قح و  ار ، رظن 

[ . 423  ] ءادب يوغل  ینعم  تسا  نیا  دش ، يراج  نینچ  یهلا  ياضق  ینعی ، دش ». لصاح  ءادب  دنک ، باذع  راچد  ار  نانآ  هک  نیا  زا 

هعیش رظن  زا  ءادب  تقیقح 

چیه هب  ار  ادخ   » هک تسا  هدش  لقن  ناشیا  زا  دناهدرک ، نایب  تحارـص  هب  ار  نآ  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناماما  و  تسا ، ءادـب  دـنبیاپ  هعیش 
هک نانچ  اما -  دناهدرک  تباث  ار  ءادب  هب  داقتعا  ترورـض  ءادب و  ناکما  ناوارف ، لیالد  اب  مالعا  ياملع  دننکن ». تدابع  ءادـب  دـننامه  زیچ 

تیآ دناهدرک ، ثحب  ءادـب  هب  عجار  ریگارف  یعوضوم و  تروص  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  قلطم . روطب  هن  داد -  میهاوخ  حیـضوت  هدـنیآ  رد 
باـتک رد  هک  يروـط  ناـمه  تسا ، هدرک  ریرقت  ار  نآ  دوـخ  يوـگتفگ  ثحب و  نمـض  رد  هک  تسا ، یئوـخ  مساـقلاوبا  دیـس  یمظعلا  هللا 
هیماما يهعیش  هک  ییادب  : » تسا نینچ  ترابع  مینکیم -  لقن  اج  نیا  رد  نایبلا ،»  » رد ار  وا  هتشون  نیع  ام  و  تسا -  هتشون  شیوخ  نایبلا » »

قلعت یهلا  ياضق  هچنادب  راچان  تسا و  ریذـپان  فلخت  موتحم ، ياضق  اما  تسا  یهلا  یمتح  ریغ  ياضق  دروم  رد  اهنت  تسا ، دـقتعم  نادـب 
قولخم زا  یسک  چیه  هک  یهلا  ياضق  لوا -  تسا : مسق  هس  رب  اضق  هک  نآ  حیضوت  دریگب . قلعت  زین  راگدرورپ  تیـشم  دیاب  تسا ، هتفرگ 

، دوشیمن عقاو  اضق  زا  مسق  نیا  رد  ءادب  هک  تسین  یکش  و  تسا . وا  سدقم  تاذ  صوصخم  هک  ینوزخم  ملع  تسین و  یهاگآ  نآ  رب  ار 
هب نویع »  » باتک رد  قودص  خیـش  دریگیم . تأشن  ملع  نیا  زا  ءادـب  هک  تسا  هدیـسر  مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  يدایز  تایاور  رد  هکلب 
 - قداص ماما  هللادبعوبا -  زا  : » دومرف يزورم ، نامیلـس  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  یلفون ، دمحم  نب  نسح  زا  دوخ  دنس 

یسک وا  هحفـص 259 ] زج [  هک  ناهن ، هتخودنا و  ملع  عون  کی  دراد : ملع  عون  ود  لجوزع  دنوادخ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع 
لها زا  نایاناد  نیاربانب  تسا ، هداد  میلعت  ناربمایپ  ناگتـشرف و  هب  هک  یملع  رگید ، عون  و  تسا . ملع  عون  نیا  زا  زین  ءادب  دـنادیمن ، ار  نآ 
تسا هدرک  لقن  ریصبوبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  تاجردلا » رئاصب   » باتک رد  رافـص ، نسح  نب  دمحم  خیـش  دننادیم ». ار  نآ  امـش ، ربمایپ  تیب 

زا ءادب  تسین ، هاگآ  نآ  زا  یسک  وا  زج  هک  هتخودنا  یناهن و  ملع  تسا : ملع  عون  ود  ياراد  دنوادخ  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک 
ربمایپ و هب  هک  یهلا  ياضق  مود -  [ . 424 « ] مینادیم ار  نآ  زین  ام  و  دنهاگآ ، نآ  زا  یهلا  ناربمایپ  ناگتـشرف و  هک  یملع  تسا و  ملع  نآ 
. دیآیمن شیپ  ءادب  زین  یهلا  ياضق  زا  مسق  نیا  رد  هک  تسین  یکـش  و  دریگیم ، ماجنا  متح -  روطب  هدـنیآ -  رد  هک  هداد  ربخ  ناگتـشرف 

 - يزورم نامیلس  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دریگیمن . تأشن  ملع  نیا  زا  ءادب  هک  تسا  نیا  رد  لوا  دروم  اب  دروم ، نیا  توافت  هک  دنچره 
هک تسا  یملع  یکی  تسا : مسق  ود  رب  ملع  تفگیم : هراومه  مالسلاهیلع  یلع  : » دومرف دش -  لقن  قودص  زا  هک  نیشیپ  تیاور  نامه  رد 
رب قلخ ، زا  ار  یسک  تسا و  هتخومآ  شناربمایپ  ناگتشرف و  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تسا و  هداد  میلعت  شناربمایپ  ناگتـشرف و  هب  دنوادخ 

دربیم نیب  زا  دهاوخب  ار  هچنآ  دزادنایم و  ریخأت  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  و  دزادـنایم ، ولج  دـهاوخب ، هک  ار  نآ  زا  هچنآ  هتخاسن ، هاگآ  نآ 
هلمج زا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  رقاب -  ماما  رفعجوبا -  زا  دیوگیم : هدرک ، لقن  لیـضف  زا  یـشایع  [ . 425  ] درادیم تباث  اـی  و 

درادیم و مدقم  دهاوخب ، ار  مادک  ره  هک  دنظوفحم  دنوادخ  دزن  زین  روما  زا  یـضعب  و  دـنریگیم ، ماجنا  ریزگان  هک  دنتـسه  يروما  روما ،
تسوا سدقم  تاذ  يهژیو  ینعی  تسا -  هتخاسن  هاگآ  ار  یسک  روما ، نیا  رب  هحفص 260 ] دنکیم و [  تابثا  ای  وحم  دهاوخب  ار  مادک  ره 

مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 272زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


ار شناگتـشرف  هن  ربمایپ و  هن  ار و  دوخ  هن  دنوادخ  دریگیم ، ماجنا  متح  روط  هب  دناهدروآ ، ادـخ  بناج  زا  ناربمایپ  هک  ار  هچنآ  نیاربانب  - 
ماجنا هک  نیا  زج  تسا ، هداد  ربخ  جراخ  رد  نآ  ماجنا  زا  شناگتـشرف  ربمایپ و  هب  دنوادخ  هک  یهلا  ياضق  نآ  موس -  دنکیمن ». بیذکت 

ار هچنآ  . » دهدیم خر  نآ  رد  ءادب  هک  تسا  نامه  اضق  زا  عون  نیا  و  دریگن . قلعت  نآ  فالخرب  یهلا  تیـشم  هک  تسا  نآ  رب  فوقوم  نآ 
رظن دروم  يادـب  هک ، نیا  دروم  رد  ناـشیا ، باـنج  و  [ . 426 « ] باتک لصا  تسا  وا  دزن  و  دـنکیم ، تاـبثا  وحم و  دـهاوخب ، دـنوادخ  هک 

نآ زا  سپ  هدومن و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  روثأم  تایاور  رابخا و  زا  یـشخب  رب  لالدتـسا  تسا ، ءادـب  ماسقا  زا  موس  مسق  نامه  هعیش ،
دوشیم و ریبعت  تابثا  وحم و  حول  هب  نآ  زا  هک  تسا  فوقوم  ياضق  رد  اهنت  ءادب  و  دیامرفیم : هدوزفا ، نادب  ریز  حرش  هب  یلماک  حیضوت 

هتـشاد تافانم  وا  لالج  تمظع و  اب  هک  يزیچ  هدیقع ، نیا  رد  ددرگیمن و  ناحبـس  يادخ  هب  لهج  تبـسن  مزلتـسم  ءادب ، زاوج  هب  داقتعا 
ذوفن و ریز  شیاقب ، ثودح و  رد  ناهج  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  حیرـص  فارتعا  تقیقح  رد  ءادـب  هب  يهدـیقع  سپ  درادـن . دوجو  دـشاب ،
شـشیادیپ و رد  مه  تسا ، ادخ  تردق  ذوفن و  ریز  ناهج  هک  نیا  رب  تسا  حیرـص  فارتعا  ءادب ، هب  لوق  نیاربانب ، تسا . دـنوادخ  تردـق 

ملع یهلا و  ملع  نیب  توافت  زایتما و  ءادب ، هب  داقتعا  اب  هکلب  تسا . ذفان  ءایـشا  يهمه  رد  ادـبا  الزا و  يدـنوادخ  يهدارا  و  شیاقب ، رد  مه 
اریز تسین ، طیحم  دراد ، هطاحا  یهلا  ملع  هچنادب  دنـشاب -  ءایـصوا  ناربمایپ و  هچرگا  قولخم -  ملع  نیاربانب ، ددرگیم . نشور  قولخم ،

صوصخم دراد و  هطاحا  یهلا  نوزخم  ملع  هچنادب  دنتانکمم ، ملاوع  مامت  هب  ملاع  یهلا -  میلعت  هب  هک -  دنچره  نیقولخم ، زا  یـضعب  هک 
هاگآ يدـنوادخ ، تیـشم  مدـع  ای  و  ءیـش ، دوجو  يارب  یهلا  تیـشم  هب  يو  هک  اریز  دـنرادن ، هطاحا  تسا ، هداد  رارق  دوخ  سدـقم  تاذ 

ادخ و هب  وا  صاخ  هجوت  هدنب و  عاطقنا  ثعاب  ءادب  هب  داقتعا  هحفص 261 ] دهد [ . یهاگآ  متح  روط  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین ،
، وا تیـصعم  زا  شندرک  رود  وا و  زا  تعاطا  قیفوت  تساوخرد  و  يو ، زا  شتامهم  تیافک  و  وا ، زا  اـهنت  دوخ  ياـعد  تباـجا  تساوخرد 

 - ءانثتـسا نودب  دریگیم -  ماجنا  ریزگان  تسا ، هتفر  نآ  رب  ریدقت  ملق  هچره  هک ، هدیقع  نیا  رب  يدـنبیاپ  ءادـب و  راکنا  هک  اریز  ددرگیم .
ملق هاگره  دهاوخیم  دوخ  راگدرورپ  زا  هدنب  هک  ار  هچنآ  اریز  ددرگیم ، اعد  تباجا  زا  هدیقع ، نینچ  هب  دـقتعم  صخـش  يدـیماان  ثعاب 

زا هدـنب  هک  یماگنه  و  تسا . هدـیافیب  يراز  اعد و  لسوت و  هب  يزاـین  رگید  دریذـپیم ، ماـجنا  هاوخاـن  هاوخ و  دـشاب ، هتفر  نآ  رب  ریدـقت 
تسا روط  نیمه  و  درادن . ياهدیاف  رگید  هک ، نآ  هچ  دراذگیم  او  راگدیرفآ  هاگشیپ  رد  ار  اعد  يراز و  دشاب ، دیماان  دوخ  ياعد  تباجا 

ياهزیچ يزور و  هن  رمع و  يدایز  ثعاب  هن  اهنیا  هک  اریز  تسا ، هدیـسر  مالـسلامهیلع  نیموصعم  زا  هک  یتاقدـص  تادابع و  ریاس  نایرج 
يهلیـسو هب  ار  دوخ  بلطم  ناـشیا  بلاـطم ، نیا  زا  سپ  و  [ . 427  ] تسا اـهنآ  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  ادـخ  يهدـنب  هک  ددرگیم  يرگید 

هعیـش هدیقع  دوب  نیا  تسا . هداد  رارق  دیکأت  دروم  نادـب ، داقتعا  موزل  ءادـب و  ترورـض  رب  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هدراو  تایاور  تایآ و 
دییأت ناهرب  لیلد و  ار  نآ  یتسرد  هک  تسا  ینـشور  حضاو و  بلطم  نیا  و  دندومرف -  نایب  یئوخ  هللا  ۀیآ  هک  يروط  نآ  ءادب -  دروم  رد 

دنکیم .

هعیش رب  ضارتعا 

هراشا

یمالـسا نیناوق  فلاخم  هن  تسا و  گنهامهان  یملع  دـعاوق  اب  هن  میدرک -  نایب  هک  يروط  نامه  تسا -  دـقتعم  نادـب  هعیـش  هک  یئادـب 
نیا زا  یخرب  رظن  لـیذ  رد  اـم  هک  دـناهدومن ، هعیـش  هدـیقع  زا  یتسرداـن  ریـسفت  هدرب و  هلمح  تخـس  ناـشیا  رب  هعیـش  نانمـشد  اـما  تسا .

هحفص 262 ] میروآیم [ . ار  ناضرتعم 

ریرج نب  نامیلس 
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 - لوا دناهتـشاذگ : اجب  شیوخ  ناوریپ  يارب  هلاقم  ود  هعیـش  ناماما  دـیوگیم : يو  هک  تسا  هدرک  لـقن  ریرج  نب  نامیلـس  زا  یناتـسرهش 
، دـناهتفگ هک  دوشن  نانچ  دـعب  دیـسر و  دـهاوخ  یتکوش  تموکح و  نانآ  يارب  دـنیوگب : هاگره  هک  بیترت  نیا  هب  تسا . ءادـب  هب  داـقتعا 

کلت و  تسا : هدورـس  ار  ریز  رعـش  نیعا  نب  ةرارز  هراب  نآ  رد  و  تسا ، هدـش  لـصاح  ءادـب  دروم  نآ  رد  یلاـعت  يادـخ  يارب  دـنیوگیم :
مث ناک  ام  ادـبلا  الول  بلقتی و  نمل  تعن  ادـبلا  تعن  تئاف و  ریغ  هتیمـس  ادـبلا  الول  بهذـم و  هللا  ردـق  امع  کل  ام  اهتقول و  یئیجت  تاراما 
دوب طلغ  امـش  فرح  نیا  دوش ، هتفگ  رگا  دنیوگب و  ار  نآ  دنهاوخب ، ار  هچره  هک  هیقت  مود -  [ . 428  ] بهلتت اهرهد  رانک  ناک  فرصت و 

[ . 429  ] میتفگ هیقت  يور  زا  ار  نآ  ام  هک : دنهد  باوج 

يزار رخف 

ار يزیچ  دنوادخ  ینعی : تسا ، اور  دنوادخ  رب  ءادب  دیوگیم : هعیـش  دـیوگیم : تبثی » ءاشی و  ام  هللا  وحمی  : » هکرابم هیآ  ریـسفت  رد  يزار 
[ . 430  ] تسا هدوب  وا  يهدیقع  فالخرب  بلطم  هک  دوش  مولعم  دعب  دهاوخب و 

نیما دمحا 

زا شیپ  و  دنتشاد . راکنا  ار  نآ  دوهی  هک  هحفص 263 ] دنتسه [  ییادب  هب  دقتعم  نایعیـش ، زا  یخرب  ام  رظن  هب  : » دیوگیم نیما  دمحا  رتکد 
نآ زا  راتخم  : » دـیوگیم یناتـسرهش  تسا . هدوب  هدـیقع  نادـب  درکیم ، توعد  هیفنح  نب  دـمحم  تماما  هب  هک  دـیبعیبا ، نب  راـتخم  همه 
وا هب  ماما  زا  هک  یمایپ  يهلیسو  هب  ای  دوشیم و  وا  هب  هک  ییحو  هلیـسو  هب  ای  هدنیآ  ياهدادیور  هب  دوب  یعدم  هک  دش  دقتعم  ءادب  هب  تهج 

هداد هک  ياهدـعو  قباطم  رگا  دـهدیم ، ار  يدادـیور  ندـمآ  شیپ  يزیچ و  ققحت  هدـعو  شنارای  هب  وا  هاگره  و  دراد . یهاگآ  دـسریم ،
وا و  تسا . هدش  لصاح  ءادب  ناتراگدرورپ  يارب  تفگیم : دماین  رد  قباطم  رگا  تسنادیم و  شراتفگ  قدص  رب  لیلد  ار  نآ  دـمآ ، شیپ 
هب نایعیـش  زا  يرایـسب  دوب ». دـهاوخ  اور  رابخا  رد  زین  ءادـب  دـشاب ، اور  ماکحا  رد  خـسن  رگا  نیاربانب  هدوبن ، لـئاق  ءادـب  خـسن و  نیب  یقرف 
هب ار  دنوادخ  : » دیوگیم هعیـش  ناربهر  زا  یکی  دنزاسیم ، قبطنم  دوخ  یخیرات  لئاسم  زا  يرایـسب  رب  ار  نآ  هدوب و  دنبیاپ  ءادـب  يهدـیقع 

درک و ناوتیم  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  هلیـسو  نادب  هتـشاذگ و  زاب  ار  هبوت  رد  ءادب ، هک  اریز  درک ». ناوتن  شتـسرپ  ءادـب  زا  رتهب  يزیچ 
ناشتارظن ءادب -  هب  هعیش  داقتعا  يهرابرد  هعیـش -  رب  ناریگهدرخ  نیا  هک  یتروص  رد  [ . 431 « ] دنتسه ءادب  نافلاخم  نیرتگرزب  نایدوهی 

دناهدیسرن . تسا  دقتعم  نآ  رب  هعیش  هک  یئادب  تقیقح  هب  نانیا  هک  تهج  نادب  دشابیمن ، عقاو  قباطم 

ءادب يهدیقع  رب  دوهی  ضارتعا 

ریدقت و ملق  هک  نیا  رب  دندقتعم  نانآ  دنتـسه . نایدوهی  دناهتـسناد ، لاحم  ار  نآ  دناهدرک و  ضارتعا  ءادب  يهدیقع  رب  هک  یناسک  نیتسخن 
: دـناهتفگ ور  نیا  زا  و  دریگب ، قلعت  نآ  فالخ  سکع و  هب  یهلا  تیـشم  درادـن  ناکما  رگید  دـش  يراج  ءایـشا  رب  لزا  رد  هک  یتقو  اـضق 

ریدق ملق  هک  اریز  دشخبب ، ای  دریگب و  ار  یتمعن  یضیف و  ای  دشخب و  يرتشیب  شیاشگ  ای  دناسرب و  یضیف  هک  نیا  زا  تسا  هتسب  ادخ  تسد 
هحفص 264 ] تسین [ . لیدبت  رییغت و  ناکما  هدش و  یمتح  دراوم  نیا  رد 

رفعج نب  یسوم  ماما  رظن 

ماما دـسرپیم و  ادـخ  ملع  تیفیک  زا  یلعم  دـنکیم  وگتفگ  دـمحم  نب  یلعم  اب  ءادـب  يهرابرد  دوخ  نانخـس  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما 
ردقم دنک و  هدارا  دهاوخب ، دـنادب و  : » دروآیم ریز  حرـش  هب  يو  خـساپ  رد  لیـصفت  هب  ار  یمالک  یفـسلف و  لئاسم  نیرتمهم  مالـسلاهیلع 

زا وا  يهدارا  تسا ، هدرک  هدارا  ار  هچنآ  دـنک  ریدـقت  هدرک ، ردـقم  هچنآ  هب  تبـسن  دـنک  مکح  ار ، نآ  دـیامن  ارجا  دـنک و  مـکح  دزاـس ،
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ارجا اهراک  مکح ، يهلیـسو  هب  دنک و  رداص  مکح  ریدقت ، هب  دیامن و  ریدقت  هدارا ، اب  و  دـیآرب ، هدارا  يو  تیـشم  زا  دزیخرب و  شاتیـشم 
تسا ارجا  هب  نورقم  ياضق  رب  بترتم  ریدقت  و  [ 432  ] تسا موس  يهلحرم  رد  هدارا  مود و  يهبترم  رد  تیشم  تیشم و  رب  مدقم  ملع  دوش ،

نوچ و  [ 434  ] دنک ردـقم  ار  ءایـشا  یطیارـش  هچ  اب  نامز و  هچ  رد  هک  دراد ، دوجو  ءادـب  دـنادب  هچنآ  رد  دـنوادخ  يارب  نیاربانب  [ . 433]
دوجو زا  شیپ  ياهدیدپ  ره  تیـشم  و  تسا ، وا  نتفای  دوجو  زا  شیپ  مولعم ، ره  هب  ملع  تسین ، یئادب  رگید  دـسر ، ارجا  يهلحرم  هب  ءاضق 

هدرتسگ و هک  تسا  نآ  زا  شیپ  تامولعم  نیا  يارب  يریگهزادـنا  ریدـقت و  و  دارم ، ماـیق  زا  شیپ  هدارا  و  تسا ، ریذـپناکما  جراـخ  رد  وا 
[ . ] 436  ] نیعم تقو  رد  نینچمه  [ 435  ] دنبای ققحت  جراخ  رد  هتسویپ و  مه  هب  صخـشم  نیعم و  تادوجوم  تروص  هب  و  دنبای ، لیـصفت 

ياراد دـنوشیم و  كرد  ساوح  هلیـسو  هب  هتفای و  مسجت  جراـخ  رد  هک  تسا  [ 437  ] یهلا یعطق  لامعا  ارجا  دروم  ياـضق  هحفص 265 ]
زونه هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  ءادب  رگید . تاسوسحم  هدنرد و  هدنرپ ، نج ، ناسنا و  زا  يهدنبنج  و  دنتسه ، نزو  لیک و  لباق  وب و  گنر و 

[438  ] دهد ماجنا  دهاوخ ، هچنآ  دنوادخ  و  دوب ، دـهاوخن  ءادـب  رگید  تفای ، كرد  لباق  یجراخ  دوجو  هک  نیمه  هتفاین و  یجراخ  دوجو 
اهنآ راهظا  زا  شیپ  و  [ 439  ] تسا هتخانش  ار  اهنآ  دودح  تافـص و  هتـسنادیم و  نتفرگ  دوجو  زا  شیپ  ار  زیچ  همه  دوخ  ملع  هب  دنوادخ 

ردـقم ار  اهنآ  قزر  هزادـنا  ریدـقت و  اب  هتخاس و  صخـشم  يراذـگهناشن  گنر و  اب  ار  اهنآ  دوخ  يهدارا  هب  هتـشاد و  ار  اهنآ  داـجیا  دـصق 
زا هدرپ  اهنآ ، يارجا  اب  هدومرف و  یئامنهار  هدرک و و  نایب  مدرم  يارب  ار  اهنآ  ياج  دوخ ، ياضق  هب  هاـگآ و  اـهنآ  رخآ  لوا و  زا  و  هدومن ،

نیرتمهم لماش  هک  یثیدح  اج  نیا  رد  و  اناد ». زیزع و  دنوادخ  ریدـقت  تسا  نیا  تسا و  هتخاس  اراکـشآ  ار  اهنآ  رما  هتـشادرب و  اهنآ  يور 
نآ البق  ام  تسا . هتشادرب  هدرپ  تسا ، ءادب  لباق  هک  ادخ  ملع  زا  هلحرم  نآ  زا  ماما  و  تفرگ ، نایاپ  دوب  اهنآ  نیرتلکشم  یمالک و  لئاسم 

میداد . حیضوت  ار 

ادخ هب  نامیا 

تسا نامیا  يهلیسو  هب  سپ  دندرگیم ...، هزیکاپ  اهیگریت  زا  كاپ و  ناهانگ  زا  دنتـشگ ، ادخ  هب  نامیا  حور  زا  هدنکآ  سوفن ، هک  یتقو 
، يراکمتـس لیبق  زا  یعامتجا  ياهیدنـسپان  عاونا  رب  ددرگیم و  یناگمه  يزرورهم  تلیـضف و  دوشیم و  رتسگهیاس  تبحم  تلادع و  هک 
رد ات  تسا  هداتـسرف  ناگدنب  رب  ار  دوخ  يارفـس  ناربمایپ و  دنوادخ ، یتسارب  هحفص 266 ] دوشیم [ ... هداد  همتاخ  ینمـشد  يراکبیرف و 

يرترب لامعا  یمامت  رب  ار  نآ  هتفگ و  نخس  تلیضف  نیمه  زا  مالـسلاهیلع  ماما  و  دننک . سرغ  ار  دنمـشزرا  لاهن  نیا  نانآ ، ياهناج  نیمز 
لامعا يهمه  زا  ادخ  دزن  رد  لمع  مادک  وگب : نم  هب  ملاع ! يا  : » دیسرپ راوگرزب  نآ  زا  یصخش  هک  تسا  هدوب  یماگنه  نیا  و  تسا . هداد 

هک يزیچ  نآ  ادـخ ، هب  نامیا  تسا ؟ مادـک  لمع  نآ  دوشیمن . هتفریذـپ  رگید  لمع  چـیه  نآ  يهیاس  رد  زج  هک  یلمع  نآ  تسا ؟ رتـالاب 
لمع نودب  راتفگ  اهنت  ای  تسا و  مه  اب  راتفر  راتفگ و  نامیا ، ایآ  وگب : نم  هب  تسا . همه  زا  رتدـنمجرا  رتهجیتنرپ و  لامعا و  همه  زا  رتالاب 

ادخ باتک  رد  بلطم  نیا  ادخ ، فرط  زا  تسا  یبوجو  لیلد  هب  مه  نآ  لمع ، نامه  زا  یشخب  راتفگ  تسا و  لمع  شمامت  نامیا ، تسا ؟
ات نک  فیرعت  میارب  ار  نآ  دـنکیم . توعد  نادـب  هدوب و  نآ  رب  هاوگ  دوخ  ادـخ  باتک  تسا و  تباث  شتجح  راکـشآ و  شرون  نشور و 

، رگید یـشخب  تسا و  هتفای  نایاپ  لماک و  نآ ، زا  یـشخب  دراد . ییاـههاگیاج  تاـقبط و  تاـجرد و  تـالاح و  ناـمیا  منک ! كرد  بوخ 
مک دایز و  ددرگیم و  لماک  یتسارب  نامیا  دراد . ناحجر  تدایز  نآ  یلو  تسا  دـیاز  نآ  زا  یتمـسق  تسا و  اراکـشآ  شـصقن  صقاـن و 
ادج هدرک و  میسقت  اهنآ  رب  هدینادرگ و  بجاو  مدآ  دنزرف  حراوج  اضعا و  رب  ار  نامیا  لاعتم ، دنوادخ  دوشیم ؟ هنوگچ  يرآ . دوشیم !!؟

تـسا فظوم  نامیا  زا  یـشخب  هب  هک  نیا  رگم  تسین  مدآینب  ياضعا  زا  يوضع  چیه  نیاربانب  تسا . هتخاس  نیعم  ار  کی  ره  مهـس  ادـج 
هحفـص یمدآ [  ندـب  ياورنامرف  نآ  و  دـمهفیم . دـنکیم و  كرد  هلیـسو  نادـب  هک  تسا  بلق  هلمج ، زا  تسین ، فظوم  رگید  وضع  هک 

نادب هک  تسا  اهتـسد  هلمج ، نآ  زا  دنهدیمن . ماجنا  ار  ینورد  ای  ینوریب و  يراک ، چیه  ندب  ياضعا  وا ، رظن  رما و  نودب  هک  تسا  [ 267
، دنکیم شزیمآ  هلیـسو  نادب  هک  تسا  یلـسانت  تالآ  هلمج ، زا  و  دوریم . هار  هلیـسو  نادـب  هک  تسا  اهاپ  دـنکیم ، عافد  هلمح و  هلیـسو 
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، هدرکن بجاو  نابز  رب  هک  تسا  هدرک  بجاو  ار  ییاهزیچ  بلق  رب  و  دونشیم . اهنآ  اب  هک  تسا  اهشوگ  دنیبیم ، اهنآ  اب  هک  تسا  نامشچ 
شوگ رب  هک  هچنآ  زا  ریغ  هدینادرگ  بجاو  ار  يزیچ  اهمشچ  رب  تسا و  هدرکن  بجاو  اهمشچ  رب  هک  هدینادرگ  بجاو  ار  يزیچ  نابز  رب  و 

زیچ ، هدرک بجاو  اـهاپ  رب  هچنآ  زا  ریغ  اهتـسد  رب  هدرکن و  بجاو  اهتـسد  رب  هک  هدرک  بـجاو  ار  يزیچ  شوـگ  رب  و  تـسا . هدرک  بـجاو 
يهرهچ رب  هک  ار  هچنآ  زج  یلسانت  تالآ  رب  هدومن و  بجاو  یلـسانت  تالآ  رب  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ  اهاپ  رب  تسا و  هدومن  ضرف  ار  يرگید 

، تخانـش رارقا ، زا : تسا  تراـبع  تسا  هدـینادرگ  بجاو  بلق  رب  ناـمیا ، زا  هک  ار  هـچنآ  اـما  تـسا . هدرک  ضرف  تـسا ، بـجاو  یناـسنا 
هب دنمزاین  همه  زیچ و  همه  زا  زاینیب  هناگی ، وا  درادن ، دوجو  کیرشیب  ياتکی  يادخ  زج  ییادخ  هک  نیا  رب  اضر  رواب و  میلست ، قیدصت ،

[ . 440 ...«. ] تسا وا  يهداتسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  نیا  و  دراد . يدنزرف  هن  رسمه و  هن  دنتسه ، وا 

شناد ملع و 

هراشا

تایح راثآ  نیتسخن  یمالسا  تاعامتجا  رد  هک  دنناشیا  دنمالسا و  ناهج  رد  یملع  تضهن  لعـشم  نالماح  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناماما 
راوتـسا یملع  يهشیدـنا  يهیاپ  رب  ار  دوخ  یگدـنز  ات  دـندناوخارف ، یمهم  لـئاسم  هب  ار  ناناملـسم  هک  دـننانآ  مه  دـنداهن و  اـنب  ار  يرکف 

یسوم ماما  هحفص 268 ] شناد [ . ملع و  يریگارف  هب  بیغرت  رد  اهنآ  زا  هدیسر  نانخس  زا  تسا  رپ  هقف  ثیدح و  ياهباتک  یتسارب  دنزاس ،
ار نانآ  هداد و  روتسد  نید  رد  هقفت  ملع و  لیصحت  رب  يدج  روط  هب  ار  ناناملسم  تشاد ، یصاخ  هجوت  هدنزاس  توعد  نیا  هب  مالسلاهیلع 

دراو راوگرزب  نآ  هک  دناهدرک  لقن  ناخروم  تسا . هتـشاد  رذحرب  تسا  هدـیافیب  نانآ  یگدـنز  دربشیپ  رد  هک  مولع  زا  یخرب  شزومآ  زا 
هب دننکیم ، هغلابم  وا  تشادگرزب  رد  دنرادیم و  گرزب  ار  وا  دناهتفرگ و  ار  يدرم  فارطا  هک  دید  ار  یهورگ  دش ، ص )  ) ربمایپ دجـسم 

یشناد نآ  بارعا . تشذگرس  باسنا و  هب  صخـش  نیرتاناد  تسیچ ؟ همالع  تسا ! همالع  تسیک ؟ صخـش  نیا  : » دومرف شنارای  زا  یکی 
هدوب و دنمدوس  هک  ار  یمولع  درک و  شباحصا  هب  ور  و  دوشیم ». یسک  دیاع  يدوس  شنتسناد  زا  هن  و  ینایز ، شنتـسنادن  زا  هن  هک  تسا 

لوصا هب  ملع  تسا : ات  هس  ملع  اهنت  : » تفگ دومرف و  نایب  دنهدب  تسد  زا  نآ ، بسک  هار  رد  ار  دوخ  یگدنز  هک  اهنآ  يارب  تسا  هتسیاش 
تـشذگرس تخانـش  یـسانشبسن و  ملع  رد  هک  اریز  تسا »... تلیـضف  اـهنیا  زج  و  یقـالخا )  ) راوتـسا تنـس  یهلا و  تاـبجاو  یتدـیقع ،

ناناملسم یگدنز  رد  ینوگرگد  تفرشیپ و  ثعاب  ای  دزاسب و  ار  يرشب  گنهرف  ندمت و  ای  ددرگ و  يرکف  دشر  ثعاب  هک  يزیچ  بارعا ،
هدرمـش و زیچان  ار  نآ  تیمها  مالـسلاهیلع  ماما  ور  نیا  زا  دراد . اـناد  يارب  يدوس  هن  ناداـن و  رب  یناـیز  هن  نیارباـنب  درادـن . دوجو  ددرگ ،

هتفگ نخس  دننادب ، تسا  راوازـس  هک  هچنآ  هب  عجار  شباحـصا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دننک . فرـص  ار  تقو  مولع  ریاس  رد  ات  تسا ، هدومرف 
هدـیرفآ هنوگچ  ار  وت  ینادـب  هک  نآ  مود ، یـسانشب . ار  دوخ  راگدـیرفآ  هک  نآ  لوا ، متفای : عون  راهچ  ار  مدرم  شناد  : » دـیامرفیم تسا ،

راهچ نیا  و  یـسانشب ». دوشیم ، تنید  زا  وت  نتفر  نوریب  ثعاـب  هک  ار  هچنآ  مراـهچ ، تسیچ . وت  شنیرفآ  زا  دوصقم  هک  نآ  موس ، تسا .
ار ادخ  هک  تسا  بجاو  لوا ، : » تسا هداد  حیضوت  هحفص 269 ] ریز [  حرش  هب  نیما  نسحم  دیس  موحرم  ار ، مالسلاهیلع  ماما  نخس  شخب 
يرازگساپس و هفیظو  نآ  ربارب  رد  هک  هدرک  تمحرم  وت  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهتمعن  تخانـش  مود ، تسا . یفطل  دوخ  هک  یـسانشب 
، يدرگ شاداپ  رجا و  قحتـسم  اـت  هدرک  ررقم  وت  رب  هک  یتابحتـسم  تاـبجاو و  اـب  وت  شنیرفآ  زا  دوصقم  هک  ینادـب  موس ، يراد . تداـبع 

[ . 441 « ] يزرو بانتجا  نآ  زا  یسانشب و  دزاسیم ، نوریب  ادخ  تعاط  طخ  زا  وت  هک  ار  هچنآ  مراهچ ، تسیچ ؟

نید رد  هقفت 

هراشا
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اریز دینک ، هقفت  ادخ  نید  رد  : » تسا هدومرف  نانآ  هب  هتشاداو و  یعرش  ماکحا  تخانش  نید و  رد  یهاگآ  رب  ار  ناناملسم  مالسلاهیلع  ماما 
دباع رب  هیقف  تلیضف  تسا . ایند  نید و  رد  يالاو  بتارم  یلاع و  تاجرد  هب  ندیسر  يهلیسو  تدابع و  لامک  ثعاب  شنیب و  دیلک  هقف  هک 

زا یکی  دوـب »... دـهاوخن  یـضار  وا  لـمع  زا  دـنوادخ  دـنکن ، هقفت  دوـخ  نید  رد  هک  ره  تسا و  ناگراتـس  رب  دیـشروخ  تلیـضف  دـننامب 
»؟ دنسرپن دندنمزاین ، هچنآ  زا  هک  دنراد  قح  مدرم  ایآ  . » دیسرپ تسا  زاین  دروم  هک  یعرش  ماکحا  نآ  هب  عجار  راوگرزب  نآ  زا  شباحـصا ،

دندنمزاین ». نادب  دوخ  ینید  روما  زا  هک  ار  هچنآ  دنسرپن  هک  دنرادن  قح  مدرم  زگره  : » دومرف خساپ  رد  مالسلاهیلع  ماما 

ءاملع اب  ینیشنمه 

زا يوریپ  اهنآ و  بادآ  مولع و  زا  هدافتسا  رطاخب  نیا  تسا و  هدرک  رما  ءاملع  اب  ینیشنمه  یهارمه و  هب  ار  دوخ  باحصا  مالـسلاهیلع  ماما 
اهبنارگ » ياهشرف  يور  نادان  اب  يوگتفگ  زا  تسا  رتهب  اههلبزم ، رد  ملاع  اب  يوگتفگ  [ » هحفص 270 دومرف [ : تسا . ناشیا  راتفر 

ءاهقف تلیضف 

ص)  ) ادخ لوسر  شدج  لوق  زا  دنیادخ و  باتک  نالماح  نید و  ياهصخاش  نانآ ، هک  هداد  دومنهر  ءاهقف  تلیـضف  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
[442 « ] دناهدشن ییایند  روما  هب  دراو  هک  یتقو  ات  دنناربمایپ  نارادتناما  ناهیقف ، دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  : » تسا هدومرف  ناشیا  تلیضف  رد 

هاـگره و  ناطلـس ، زا  يوریپ  « ؟ تـسیچ اـیند  رد  اـملع  دورو  ینعم  هللا ! لوـسر  اـی  تـفگ : درک و  ترـضح  نآ  هـب  ور  باحــصا  زا  یکی  . 
دیسرتب ». ناشنید ، يهرابرد  ناشیا  زا  دننک ، نینچ  نادنمشناد 

راک لمع و 

دیوش هدـنکارپ  دـش ، ادا  زامن  هاگره  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  تسا ، هدرک  توعد  رتشیب  دـیکأت  اب  راک ، بسک و  لمع و  يور  مالـسا 
ار مدرم  مالسا  یتسارب  [ . 443 « ] دیدرگ راگتسر  امـش  هک  دشاب  دینک ، دای  ناوارف  ار  ادخ  دییوجب و  ادخ  شـشخب  مرک و  زا  نیمز و  يور 
هب مه  ات  دنـشاب  رادروخرب  طاشن  شـشوک و  زا  هدوب و  تبثم  دارفا  یگدـنز  رد  مدرم  ات  تسا  هدومن  بیغرت  نآ  رب  هدرک و  توعد  راک  هب 

يدنمزاین رقف و  شرتسگ  يداصتقا و  دوکر  ثعاب  هک  ار  راک  رد  یلبنت  یفنم و  یگدـنز  و  دـنریگ ، هرهب  دوخ  مه  دـنناسر و  هرهب  نارگید 
، راک رب  بیغرت  رد  شنانیـشناج  و  ص )  ) ربمایپ زا  ثیدـح ، ياـهباتک  هحفـص 271 ] تسا [ . هدیدنـسپن  ناـشیا  يارب  دوشیم ، روشک  رد 

ءایبنا شور  زا  تدابع  تفارش و  داهج ، راک ، هک  نیا  لیبق  زا  دناهتشاد  نایب  راک  يارب  يدنمشزرا  تافص  هدرک و  لقن  ار  یناوارف  ثیداحا 
رفعج ماما  نیا  دـننک ، يوریپ  ناشیا  زا  ناناملـسم  اـت  دـندرکیم ، راـک  هراومه  دوخ ، مالـسلامهیلع  تیب  لـها  ناـماما  تسا . مالـسلامهیلع 
یلاح رد  مدید  ار  مالـسلاهیلع  هللادبعوبا  دـنکیم : لقن  ینابیـش  رمعوبا  درکیم و  راک  شیاهغاب  زا  یکی  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  قداص 

نم هب  ار  لیب  موش  تیادف  مدرک : ضرع  وا  هب  دوب ، ریزارس  شکرابم  راسخر  زا  قرع  و  نت ، رب  یمیخض  سابل  تشاد و  تسد  رد  یلیب  هک 
جنر تیذا و  یگدنز  بسک  یپ  رد  باتفآ ، يامرگ  ربارب  رد  صخش  هک  مراد  تسود  نم  : » دومرف منک . راک  امش  ياج  هب  ات  نک  تمحرم 

: دـنکیم لقن  ةزمحیبا  نب  یلع  نب  نسح  درکیم ، راک  شاهداوناخ  یگدـنز  يهنیزه  يارب  دوخ  مالـسلاهیلع ، مظاک  ماما  [ . 444 .« ] دنیبب
تیادف مدرک : ضرع  دوب ، قرع  سیخ  شیاهاپ  هک  یلاح  رد  مدـید  دوب ، وا  هب  قلعتم  هک  ینیمز  نایم  رد  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  نسحلاوبا 
شیوخ يهعرزم  رد  دوخ  تسد  هب  دوب ، مردـپ  نم و  زا  رتهب  هک  یـسک  [ ! 445  ] یلع ای  « ؟ دینکیم راک  امـش  هک  دنیاجک  اهرگراک  موش ،

دوـب رتـهب  تردـپ  امـش و  زا  هکنآ  دیـسرپ : تشگیمرب ، هک  یلاـح  رد  هدـش و  هدزتفگـش  یلع  نب  نسح  بیترت ، نیا  هـب  درکیم ». راـک 
ادخ ناگداتـسرف  ناربمایپ و  شور  راک ، دندرکیم و  راک  دوخ  تسد  هب  هک  مناردپ ، يهمه  نینمؤملاریما و  و  ص )  ) ادخ لوسر  « ؟ تسیک

ام هب  تسا ، ششوک  راک و  نید  هک ، ار  مالسا  زا  ییالاو  سرد  هلیسو  نیدب  مالـسلاهیلع  ماما  هحفص 272 ] [ . ] 446 .« ] تسا ناگتسیاش  و 
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دنادرگ . زاینیب  مدرم  زا  ار  شاهلئاع  دوخ و  ات  تسا ، ندرک  راک  هب  فظوم  دشاب ، هک  یماقم  ره  رد  صخش  هک  نیا  مه  و  هداد ،

یلبنت زا  نتشاد  رذحرب 

، تسا هعماج  داسف  یناسنا و  ياهیدنمناوت  رد  دوکر  يداصتقا و  تکرح  رد  یتسس  ثعاب  یلبنت  هک  اریز  تسا ، هدرک  یهن  یلبنت  زا  مالـسا 
زا وت  هب  مربیم  هانپ  ایادخ ! راب  : » تسا ناشیا  زا  و  درب ؛ هانپ  دیاب  ادخ  هب  یلبنت  زا  هک  تسا  هدیسر  مالـسلامهیلع ، ناماما  زا  روثأم  ياعد  رد 
نآ هک  اریز  یگلـصوحیب ، یلبنت و  زا  نک  يرود  : » دومرف شباحـصا  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  و  یتسدگنت » یلاحدب و  یلبنت و 

ابیکـش قح  ربارب  رد  دشاب ، هلـصوحیب  سک  ره  درک و  دهاوخن  ادا  ار  قح  دشاب ، لبنت  هک  یـسک  ره  یتسارب  دنتـسه ... يدب  ره  دیلک  ود ،
، هدرک شرافس  یلبنت  زا  يرود  اهراک و  رد  ششوک  هب  ار  شنادنزرف  زا  یکی  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  [ . 447 .« ] دوب دهاوخن 

مالـسلاهیلع ماما  دنرادیم ». زاب  يراد  ترخآ  ایند و  رد  هک  ياهرهب  زا  ار  وت  ود  نآ  هک  اریز  یگلـصوحیب ! یلبنت و  زا  راهنز  : » دـیامرفیم
نتفر نیب  زا  طوقـس و  یتسدـگنت و  ثعاـب  نآ ، هک  اریز  دوب  نیگمـشخ  لـبنت  صخـش  زا  یـضاران و  ینارذـگهدوهیب ، یلبنت و  زا  یتـسارب 

درادن . يریبدت  هشیدنا و  هک  تسا  ياهدرم  مکح  رد  دشاب ، دنسپان  تفص  نیا  ياراد  هک  ره  و  تسا ، يدرمناوج 

داصتقا

فارـسا یجرخلو و  زا  ار  اـهنآ  هدرک و  هحفـص 273 ] توعد [  يورهنایم  داصتقا و  هب  ار  دوخ  نارای  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما 
، دزرو تعانق  دشاب و  ورهنایم  هک  ره  : » دومرف دوریم ، تسد  زا  تمعن  هک  تسا  فارسا  یجرخلو و  هلیـسو  هب  هک  اریز  تشادیم ، رذحرب 

یـسک دوشیمن  نارگید  هب  جاتحم  : » دومرف زین  و  دور ». نوریب  فک  زا  شتمعن  دنک ، فارـسا  یجرخلو و  سک  ره  دشاب و  رادیاپ  شتمعن 
يزاسهابت ثعاـب  یجرخلو  هک  اریز  تسا ، یجرخلو  زا  يریگولج  یمالـسا ، داـصتقا  ياـهصخاش  هلمج  زا  یتسارب  دـنک ». يورهناـیم  هک 

یناتـسدگنت سوفن  رد  یتیاضران  هنیک و  داجیا  ندرمـش و  لالح  دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  يراب ، دـنبیب و  شرتسگ  قالخا ، داسف  اـهتورث و 
یف لـماعلا  قوقح  لـمعلا و   » دوـخ باـتک  رد  ریگارف  یعوـضوم و  تروـص  هب  هراـب ، نیا  رد  دـننیبیمن . یلاـم  هاـفر  رد  ار  دوـخ  هک  تسا 

میاهدرک . ثحب  مالسالا »

قالخا مراکم 

انامه : » دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  تسا ، هداد  رارق  دوخ  ناشخرد  تلاسر  رد  راوتـسا ، ياهیاپ  رب  ار  اهنآ  هدروآ و  ار  قالخا  مراـکم  مالـسا 
هدوب الاو  تیناسنا  يارب  یلعا  يهنومن  قالخا ، تهج  رد  راوگرزب  نآ  دوخ  و  مناسرب ». لامک  هب  ار  قالخا  مراکم  اـت  مدـش  هتخیگنارب  نم 

وا مدـق  ياـج  رد  مدـق  يراـتفر ، مراـکم  قـالخا و  طوطخ  يراذـگناینب  رد  مالـسلامهیلع ، تیادـه  ناـماما  راوگرزب ، نآ  زا  سپ  و  تسا .
دناهداد . ماجنا  دناهدومرف  دوخ  باحصا  هب  هک  ییاهدومنهر  اهشرافس و  اب  دوخ و  راتفر  اب  ار  راک  نیا  دندراذگ و 

ییوخشوخ یگدنشخب و 

رد وخشوخ  دنمتواخس  [ » هحفص 274 دیامرفیم [ : هدرک ، راداو  ییوخشوخ  تواخس و  هب  یگتسارآ  رب  ار  دوخ  باحصا  مالـسلاهیلع  ماما 
اب رگم  تسا  هدرکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دـنوادخ  و  دزاس ، تشهب  دراو  ار  وا  ات  دـنکیمن  شومارف  وا  زا  دـنوادخ  تسا ، ادـخ  تیامح 

درکیم »... شرافس  ییوخشوخ  تواخس و  هب  ارم  مردپ ، هراومه  و  تواخس .

يراگزیهرپ
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زا تاقوا  رتشیب  : » دومرفیم درکیم و  شرافـس  یهلا ، ياهمارح  زا  يراگزیهرپ  هب  ار  شناوریپ  باحـصا و  تاـقوا  رتشیب  مالـسلاهیلع  ماـما 
دنیوگن ». نخس  وا  يراگزیهرپ  زا  هدرپ ، تشپ  رد  نانیشنهدرپ  هک  نآ  تسین  ام  نایعیش  زا  دومرفیم : هک  مدینشیم  مردپ 

يرادیاپ ربص و 

 - دوش دراو  ناشیا  رب  اهيراوگان  ای  دنوش و  هجاوم  یلکشم  اب  هک  یتروص  رد  يرادیاپ -  ربص و  نتشاد  هب  ار  دوخ  نارای  مالسلاهیلع  ماما 
یتبیصم نآ  تبیصم ، : » دومرف دربیم ، نیب  زا  هداد ، هدعو  نارباص  يارب  دنوادخ  هک  ار  يرجا  نآ  یباتیب ، هک  اریز  تسا ، هدومرف  شرافس 

و [ . 448 .« ] نتفگ عاجرتسا  هملک  ندید  همدص  ماگنه  هب  يرادیاپ و  هلیسو  هب  رگم  دشاب ، شاداپ  رجا و  راوازس  شبحاص  هک  دوب  دهاوخن 
يارب و  یکی ، رباص  رابدرب و  صخـش  يارب  تبیـصم  : » دومرف زین  و  ینامداش ». ماگنه  هب  تیفاـع  زا  تسا  رتـالاب  يراـتفرگ  رب  ربص  : » دومرف

هحفص 275 ] تسا [ ». ات  ود  دنک  یباتیب  هک  یسک 

یشوماخ

، یـشوماخ هک  یتسارب  : » دـیامرفیم تسا ، هدرک  رکذ  ار  يدـیاوف  نآ  يارب  هدرک و  شرافـس  یـشوماخ  هب  ار  دوخ  نارای  مالـسلاهیلع  ماما 
تسا ». یکین  ره  رب  يامنهار  تبحم و  بسک  ثعاب  یشوماخ  تسا و  تمکح  ياهرد  زا  يرد 

حالصا تشذگ و 

هب هک  يروط  نامه  تسا ، هدومرف  شرافس  هدرک  يدب  ناشیا  هب  هک  سک  ره  هب  یکین ، تشذگ و  رب  ار  دوخ  نارای  مالسلاهیلع  مظاک  ماما 
دنوادـخ دزن  هک  یـشاداپ  رجا و  و  ناحلـصم ، ناراکوکین و  راک  ماجنارـس  ناـشیا  يارب  تسا و  هداد  روتـسد  مدرم  ناـیم  یتشآ  حالـصا و 

یـسک سپ  دزیخ ، اـپب  دراد  ادـخ  دزن  یـشاداپ  هـک  یـسک  ره  ناـه ! دـهدیم : ادـن  يداـنم  زیخاتـسر  زور  : » دـیامرفیم هدرک ، ناـیب  دـنراد 
تسا ». هداد  یتشآ  هدرک و  تشذگ  هک  نآ  زج  دزیخیمنرب 

کین راتفگ 

: دومرف سنوی  نب  لضف  هب  هدرک و  شرافس  نتشاذگ ، مدرم  ياپ  شیپ  ار  تسرد  هار  کین و  راتفگ  هب  ار  شیوخ  باحصا  مالسلاهیلع  ماما 
. دوب موهفمان  هدنونش  يارب  دوب  ماما  نخس  رد  هک  ۀعما »  » ترابع [ . ) 449 « ] شابم اهنآ  يوسمه  و  وگب ، وکین  نخس  ناسرب و  ریخ  مدرم  هب  »
سرتـب و ادـخ  زا  : ] دومرف ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  مناـنآ ، زا  یکی  نم  و  ممدرم ، هارمه  نم  وـگن : [ » هحفص 276 تسیچ [ ؟ هعما ، دیـسرپ ):
ار لطاب  سرتب و  ادـخ  زا  ینـالف ، ینعی : تسا ] نآ  رد  وت  تاـجن  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، نآ  رد  وت  تکـاله  هک  دـنچره  وگب ، ار  قح  نخس 

تسا ». نآ  رد  وت  تکاله  هک  یلاح  رد  دشاب ، نآ  رد  وت  تاجن  هک  دنچره  راذگاو ،

يرادهیاسمه

تیذا ار  وا  اهنت  هک  تسین  نآ  يرادهیاسمه ، : » دومرف درک و  شرافـس  وا ، یتحاران  تیذا و  لمحت  هیاسمه و  رب  یکین  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
یشاب ». ابیکش  وا  تیذا  رب  هک  تسا  نآ  يرادهیاسمه  بوخ  هکلب  ینکن ،

نادنمتجاح هب  کمک 
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هک سک  ره  هب  : » دومرف هتـشاداو و  شتجاح ، ندروآرب  دـهاوخیم و  هانپ  هک  یـسک  يرای  کمک و  هب  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلاهیلع  ماما 
يادـخ تیالو  يهتـشر  دـهدن ، هانپ  تسناوتیم -  هک  نیا  اب  ار -  وا  و  شلاوحا -  زا  ياهراپ  رد  دروآ -  هانپ  شناملـسم  ناردارب  زا  يدرم 

هک ار  سک  ره  : » تسا هدوـمرف  هداد و  مدرم  تاـجاح  ندروآرب  هـب  روتـسد  ترـضح  نآ  زین  و  [ . 450 .« ] تسا هدـیرب  دوخ  زا  ار  لجوزع 
هب تفریذـپ  ار  نآ  رگا  سپ  تسا ، هدـش  روآور  وا  هب  هک  تـسا  ادـخ  فرط  زا  یتـمحر  نآ  تـقیقح  رد  درواـیب ، یتجاـح  شنمؤـم  ردارب 
زا يرام  دنوادخ  هتـشاد -  نآ  ماجنا  رب  تردـق  هک  یلاح  رد  درک -  در  ار  نآ  رگا  و  تسا ، لصتم  ادـخ  تیالو  هب  وا  هتـسویپ و  ام  تیالو 

تجاح هک  یسک  تلیـضف  رد  زین  و  هحفـص 277 ] دزگب [ »... شربق  نایم  رد  ار  وا  تمایق  زور  ات  هک  دـنادرگ  طلـسم  وا  رب  ار  خزود  شتآ 
دنناشیا دنتـسه . اشوک  مدرم  تاجاح  ندروآرب  هار  رد  هک  دراد  نیمز  يور  رد  یناگدنب  دـنوادخ  : » دومرف دـنکیمن ، در  ار  شنمؤم  ردارب 

[ . 451 .« ] دنادرگ داش  تمایق  زور  ار  وا  لد  دنوادخ  دزاس ، داش  ار  ینمؤم  لد  هک  سک  ره  و  نیسپاو ، زور  هب  نمؤم 

ناتسود رادید 

ثعاب اهنیا  هک  اریز  تسا ، هدومرف  قیوشت  مه ، رادید  ترایز و  تفلا و  سنا و  رگیدکی و  اب  یتسود  هب  ار  دوخ  باحصا  مالسلاهیلع  ماما 
ریغ هن  ادـخ -  يارب  شنمؤم  ردارب  زا  هک  ره  : » دومرف دراد ، ادـخ  دزن  یناوارف  شاداـپ  هک  نآ  رب  هوـالع  تسا ، یتسود  شرتـسگ  تبحم و 

نوریب شاهناخ  زا  هک  یتقو  نآ  زا  دزاس ، لکوم  وا  رب  ار  هتـشرف  داتفه  لجوزع ، دنوادخ  دنک ، رادـید  دـهاوخب -  ادـخ  زا  شاداپ  هک  ادـخ 
يدیزگ »... تشهب  رد  یهاگیاج  وت  داب ، تیاراوگ  تشهب  تلاح ، هب  اشوخ  هک  دننزیم  دایرف  ار  وا  ددرگیم ، رب  هک  یتقو  ات  دیآیم و 

یهلا ياضق  هب  اضر 

: تسا هدومرف  هداد و  روتـسد  وا ، ناـمرف  تیـشم و  ربارب  رد  ندوب  میلـست  یهلا و  ياـضق  هب  يدونـشخ  رب  ار  دوخ  ناراـی  مالـسلاهیلع ، ماـما 
هحفص 278 ] دزاسن [ ». مهتم  شنامرف  اضق و  رد  ار  وا  دنکن و  دیدرت  وا  یناسريزور  رد  هتخانش ، ار  ادخ  هک  نآ  تسا  راوازس  »

تمعن رکش 

، یهلا ياهتمعن  ییوگزاب  : » تسا هدومرف  هدرک و  شرافس  اهنآ  يرازگرکـش  یهلا و  ياهتمعن  راهظا  هب  ار  دوخ  نارای  مالـسلاهیلع  ماما 
نداد اب  ار  دوخ  لاوما  دینک و  طوبرم  ادخ  هب  ار  دوخ  اهتمعن ، زا  يرازگـساپس  يهلیـسو  هب  سپ  یـساپسان ، نآ  كرت  تسا و  يرازگرکش 

تسا »... راوتسا  مکحم و  تخس  دنزیم و  سپ  ار  الب  هک  تسا  يرپس  اعد  هک  اریز  دیزاس ، فرطرب  اعد  اب  ار  الب  دینک و  ظفح  تاکز 

سفن يهبساحم 

و هتساوخ ، ینوزف  دشاب ، هنسح  لامعا  رگا  هک  تسا  هدومرف  دوخ  راتفر  رد  شرگن  سفن و  هبساحم  هب  راداو  ار  دوخ  نارای  مالسلاهیلع  ماما 
لمع رگا  دنکن ، سفن  يهبساحم  هزور  همه  هک  یسک  تسین  ام  زا  : » دومرف دنیامن ، ششخب  شزرمآ و  بلط  دنوادخ  زا  دشاب  دنـسپان  رگا 

ددرگ »... زاب  دنک و  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  هتشاد  دب  لمع  رگا  دهاوخ و  ینوزف  هتشاد  کین 

نارگید اب  تروشم 

ماگنه هب  دنک  تروشم  سک  ره  : » تسا هدومرف  هدرک و  شرافـس  ندوبن  يأر  دوخ  و  اهراک ، رد  تروشم  هب  ار  شناوریپ  مالـسلاهیلع  ماما 
هحفص 279 ] دوب [ »... دهاوخ  روذعم  اطخ  ماگنه  هب  دوب و  دهاوخن  رگشیاتسیب  تسرد ، لمع  ماجنا 
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اوران ياهراک 

هراشا

تسا : هدومرف  عنم  ریز  حرش  هب  تسیاشان  لمع  ره  باکترا  دنسپان و  تافص  نتشاد  زا  ار  شنارای  مالسلاهیلع  ماما 

سفن ياوه  يوریپ 

هب ار  سفن  ياوه  سفن و  : » دومرف زین  و  دشاب ». تلیم  فالخ  هک  دنچره  زیهرپب ، دشاب  تخس  شبیـشارس  هاگره  تشد ، يادنلب  زا  : » دومرف
، نآ جنر  رازآ و  ثعاب  دوخ  يهتـساوخ  اب  سفن  ندراذگاو  و  تسا ، نآ  يراوخ  یتسپ و  ثعاب  سفن  ياوه  هک  اریز  راذگماو ، دوخ  لاح 

تسا ». نآ  يوراد  شاهتساوخ  زا  سفن  نتشادزاب  و 

نیدلاو قاع 

رب يدوب  وختشرد  نیدلاو و  قاع  رگا  اما  نک ، هدنـسب  تشهب  هب  شاب و  راکوکین  : » دیامرفیم ص )  ) ادخ لوسر  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما 
زاسب »! خزود  شتآ 

هانگ ندرمش  کچوک 

دنوشیم عمج  مه  اب  كدنا ، ناهانگ  هک  اریز  دینادن ، زیچان  ار  كدنا  ناهانگ  دیرامـشم و  گرزب  ار  دایز  یکین  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما 
هحفص 280 ] دیشاب [ ». هتشاد  فاصنا  دوخ ، هب  تبسن  ات  دیسرتب ، ادخ  زا  ناهن  رد  و  دنوشیم ، دایز  ات 

یخوش

مک ار  تايدرمناوـج  دربیم و  ار  تناـمیا  روـن  یخوـش  هـک  اریز  زیهرپـب ، یخوـش  زا  : » دوـمرف شنادـنزرف  زا  یکی  هـب  مالـسلاهیلع ، ماـما 
دنکیم »...

ماما ياهاعد 

هراشا

ياهباتک دناوخیم ، ار  ادخ  ناراکهبوت ، نوچمه  و  دوب ، لوغشم  ادخ  رکذ  هب  شنابز  تقو  همه  رد  دوب ، هتسویپ  ادخ  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
هک اریز  اعد ، هب  داب  امـش  رب  : » اعد يهدیاف  يهرابرد  راوگرزب  نآ  نخـس  اما  تسا . هدنکآ  ترـضح  نآ  ياهاعد  زا  يدایز  رادـقم  هب  اعد ،

دوش ارجا  هک  نیا  زج  هتفر  نآ  رب  یهلا  ياضق  هدوب و  ردـقم  هک  یلاح  رد  دـنادرگیم  زاب  ار  الب  ادـخ ، يارب  تساوخرد  ادـخ و  يارب  اعد 
تسا بترتم  اعد  رب  هک  يدیاوف  زا  رگید  راب  دنک ». فرطرب  ار  نآ  دنوادخ  دوش ، هتساوخ  لجوزع  يادخ  زا  رگا  سپ  دشاب  هدنامن  يزیچ 

هک نیا  رگم  دـنک ، اعد  هک  دزادـنیب  وا  لد  رب  دـنوادخ  اما  دوش ، عقاو  ینمؤم  يهدـنب  رب  هک  تسین  ییالب  چـیه  : » دـیامرفیم هتفگ و  نخس 
نیا هکنیا  رگم  دنک ، يراددوخ  اعد  زا  وا  و  دوش ، دراو  نمؤم  يهدنب  رب  هک  تسین  ییالب  چیه  دزاس و  فرطرب  يدوزب  ار  الب  نآ  دـنوادخ 

اب ار  ترــضح  نآ  ياـهاعد  زا  یخرب  [ . 452 « ] لجوزع دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  عرـضت  اعد و  هب  داب  امـش  رب  نیاربانب  دـشکب ، ازارد  هب  ءـالب 
میرادیم : میدقت  یحیضوت  رصتخم 
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تسا هدرک  متس  وا  هب  هک  یسک  رب  ماما  ياعد 

نآ نامز  یـسابع  ياـفلخ  زا  یکی  يوق ، لاـمتحا  هب  هک ، تسا  هدرک  نیرفن  شناگدننکمتـس  زا  یکی  رب  زاـمن  تونق  رد  مالـسلاهیلع  ماـما 
رد لماک  روط  هب  ار  اعد  ترابع  نیع  ام  و  تسا . هتخاـس  دراو  راوگرزب  نآ  لد  هحفص 281 ] رب [  ار  هصغ  مغ و  عاونا  هک  دشاب ، ترـضح 

، نالفنبا نالف  ینا و  مهللا ، . » ددرگ نشور  تسا  هدـید  دوخ  نامز  ياهتوغاط  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  ییاهیتخـس  اـت  میروآیم  اـجنیا 
، انرئامـضب طیحت  انتاین و  یلع  علطت  انتینالع  و  انرـس ، و  اناوثم ، انبلقنم و  انعدوتـسم و  انرقتـسم و  ملعت  كدیب  انیـصاون  كدیبع ، نم  نادـبع 

کنود رتتسی  انروما و ال  نم  ءیـش  كدنع  يوطنی  و ال  هنلعن ، امب  کتفرعمک  هنطبن  امب  کتفرعم  و  هیفخن ، امب  کملعک  هیدبن  امب  کملع 
و ال هنوصح ، کنم  ملاظلا  عنمت  و ال  هب ، کتوفن  اـنل  برهم  ـال  و  اـنزرحی ، زرح  ـال  و  اننـصحی ، لـقعم  کـنم  اـنل  ـال  و  اـنلاوحأ ، نم  لاـح 

لکوت و  کب ، انم  مولظملا  ذاعمف  أجل ، امنیأ  هیلع  رداق  کلـس و  امنیأ  هکردـم  تنأ  ۀـعنمب ، بلاـغم  کـبلاغی  ـال  و  هدونج ، هنع  كدـهاجی 
و ۀینفألا ، هتفن  اذا  کب  ذولی  و  ریصنلا ، هنع  دعق  اذا  کخرـصتسی  و  ثیغملا ، هلذخ  اذا  کب  ثیغتـسی  کیلا ، هعوجر  و  کیلع ، انم  روهقملا 
ره رایتخا  مامز  و  میتسه ، وت  ناگدـنب  زا  هدـنب  ود  ینالف  دـنزرف  ینالف  نم و  ایادـخ ! راب  ، » ۀـجترملا باوبـألا  هنع  تقلغأ  اذا  کـباب  قرطی 

، ینادیم ار  ام  نطاب  رهاظ و  هاگمارآ ، ام ، ندش  نوگنرس  ياج  ام ، نداتسیا  زاب  ياج  ام ، نتفرگ  مارآ  ياج  وت  تسا ، وت  تسد  هب  ام  يود 
ام هک  هچنآ  رب  وت  یهاگآ  دـننامه  میهدیم  ماجنا  راکـشآ  ام  هچنآ  هب  وت  یهاگآ  یعلطم ، ام  یبلق  ياهزار  رب  و  یهاگآ ، ام  ياهتین  زا  و 

ياهراک زا  کی  چیه  میزاسیم . اراکـشآ  ام  هک  تسا  نآ  رب  تفرعم  ناسب  میرادیم ، یفخم  هچنادـب  وت  تفرعم  و  تسا ، میرادیم  ناهنپ 
هن دنک و  ظفح  ار  ام  هک  میرادن  وت  باذع  زا  یهاگهانپ  چیه  دـشابیمن و  هدیـشوپ  وت  زا  ام  لاوحا  زا  یتلاح  چـیه  تسین و  ناهنپ  وت  زا  ام 

شنایهاپـس هن  دراد و  زاـب  تردـق  زا  ار  يو  رگمتـس ، ياـهخاک  هن  دراد . ناـهنپ  وت  زا  هک  يرارف  هار  هن  دراد و  نمیا  ار  اـم  هک  ینما  ياـج 
اجک ره  هب  یباییم و  ار  وا  ماجنارـس  وت  دورب ، اجره  دراد . ار  وت  اـب  زیتس  ناوت  دوخ ، يریگولج  اـب  يرگهزیتس ، هن  دـنوش ، عناـم  دـنناوتیم 

وت هب  هتفرگ ، رارق  متـس  دروم  هک  نآ  هدروآ و  هاـنپ  وت  هب  تسا ، مولظم  رفن  ود  اـم  زا  هک  نآ  سپ  یباـییم  تسد  وا  رب  وـت  دوـش ، هدـنهانپ 
هب ار  وت  دـنکن ، يرای  ار  وا  یـسک  هاگره  و  دـبلطیم ، يرای  وت  زا  دـنامب  رواـییب  هک  یتقو  تسا ، وت  يوس  هب  شتـشگزاب  هدرک و  داـمتعا 
نا لبق  هحلصی  ام  فرعت  کیلا و  هوکـشی  نا  لبق  نم  هب  لح  ام  ملعت  ۀلفغلا ، كولملا  هنع  تبجتحا  اذا  کیلا  لصی  و  هحفص 282 ] دایرف [ 

، كرمأ ذفان  و  كردق ، يراج  و  کئاضق ، مکحم  کملع و  قباس  یف  ناک  دق  هنا  و  مهللا ، افیطل . امیلع  اریـصب  دمحلا  کلف  هل ، كوعدـی 
یغب اهب و  ینملظف  ةردـق  یلع  نالف  نبا  نالفل  تلعج  نا  مهرجاف  مهرب و  مهدیعـس و  مهیقـش و  نیعمجأ  کـقلخ  یف  کتئیـشم  یـضام  و 

هنع کملح  هاغطأ  و  كؤالما ، هرغ  و  هتلون ، يذـلا  هلاح  ولعب  رختفا  ربجت و  و  هایا ، هتلوخ  يذـلا  هناطلـسب  ززعت  لاطتـسا و  اـهناکمب و  یلع 
یلع ـال  و  یفعـضل ، هنم  فاصنتـسالا  یلع  ردـقأ  مل  هلاـمتحا و  نع  تفعـض  رـشب  یندـمعت  و  هیلع ، ربـصلا  نع  تزجع  هورکمب  یندـصقف 

هدـنار اهرد  مامت  زا  هاگره  و  دـبلطیم ، هترذـح  و  کتبوقعب ، هتدـعوت  و  کیلع ، هنأش  یف  تلکوت  و  کیلا ، هرمأ  تلکوف  یتلقل  راـصتنالا 
تلفغ ناهاشداپ  هاگره  و  دـبوکیم ، ار  وت  يهناخ  رد  دوش  هتـسب  وا  يور  هب  دـیما  ياهرد  يهمه  هک  هاـگنآ  و  دروآیم ، هاـنپ  وت  هب  دوش ،

ندناوخ زا  شیپ  و  ینادیم ، ار  وا  يراتفرگ  وت  دیاشگ ، هوکـش  هب  نابز  هک  نآ  زا  شیپ  ددنویپ ، وت  هب  وا  دـنراد ، ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  هدز ،
ریدقت راوتسا ، ياضق  هتشذگ ، ملع  رد  یتسارب  ایادخ ! تاینابرهم . ییاناد و  یئانیب ، رطاخ  هب  ساپس  ار  وت  سپ  ینادیم ، ار  شتحلصم  وت ،

هک ور  نآ  زا  رگا  تسا ، هتـشذگ  ناشدـب  کین و  تخبدـب ، ات  تخبـشوخ  زا  تناگدـنب  مامت  يهرابرد  هک  تاهدارا  رثؤم و  نامرف  يراج ،
هب و  درک ، يزاردتسد  هدومن و  زواجت  نم  قح  رب  تهج  نادب  درک و  متـس  نم  هب  ور  نآ  زا  يدوب  هدرک  ردقم  ینالف  دـنزرف  ینالف  يارب 

و درک ، یشورفرخف  يزارفندرگ و  يدوب  هدرک  تمحرم  وا  هب  هک  یجرا  يهلیسو  هب  و  درک ، یشنمگرزب  يدوب  هداد  وا  هب  وت  هک  یتردق 
نآ رب  ربص  زا  هک  يوحن  هب  درک ، ارم  رازآ  دـصق  سپ  تشاداو . یـشکرس  هب  ار  وا  وت  ملح  و  تخاـس ، رورغم  ار  وا  يدوب  هداد  هک  یتصرف 

رای و یمک  رطاخ  هب  مه  مناوتان و  مفعض  رطاخ  هب  يو  ماقتنا  زا  و  مزجاع ، نآ  لمحت  زا  هک  دومن  نم  هب  تبسن  ار  يرـش  گنهآ  و  ناوتان ،
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کملح نا  نظف  کتمقنب ، هتفوخ  و  کشطبب ، هحفـص 283 ] و [  مدراذگاو ، وت  هب  ار  وا  راک  ور  نیا  زا  موش ، زوریپ  وا  رب  مناوتیمن  مروای ،
عباتت و  هیغ ، یف  يدامت  هنکل  یلواب  ۀیناث  نع  رجزنا  و ال  يرخا ، نع  ةدـحاو  ههنت  مل  و  زجع ، نم  هل  كءالما  نا  بسح  و  فعـض ، نم  هنع 

انأ اهف  نیغابلا . نع  هسبحت  يذلا ال  کطخسل  اضرعت  يالوم و  يدیس و  ای  کیلع  ةأرج  هنایغط  یف  يرـشتسا  هناودع و  یف  جل  و  هملظ ، یف 
یلع تقلغت  و  یتلیح ، تقاض  يربص و  لق  دـق  روهقم  عورم  فئاخ ، لجو  یلع ، یغبم  هئانفب ، لذتـسم  هناطلـس ، تحت  ماضتـسم  يدیـس  ای 

و هملظ ، ۀلازا  یف  ءارآلا  یلع  تهبتشا  و  ههورکم ، عفد  یف  يروما  یلع  تسبتلا  و  کتهج ، الا  تاهجلا  ینع  تدسنا  و  کیلا ، الا  بهاذملا 
یلیلد تدشرتسا  و  کیلا ، ۀبغرلاب  یلع  راشأف  یحصن  ترشتساف  كدابع ، نم  هب  تقلعت  نم  ینملسأ  و  کقلخ ، نم  هترصنتسا  نم  ینلذخ 

میب وت ، باذع  زا  هدناسرت و  ار  وا  وت ، يهلمح  زا  هدرک و  دیدهت  ار  وا  وت ، رفیک  زا  هدومن و  لکوت  وت  هب  وا  يهرابرد  کیلا ، الا  ینلدـی  ملف 
، تسا یناوتاـن  يور  زا  ار  وا  وـت  نداد  تصرف  هـک  درک  روـصت  تـسا و  فعـض  يور  زا  وا  هـب  تبـسن  وـت  مـلح  هـک  درک  ناـمگ  وا  مداد .
رد وا  هکلب  تشادن ، زاب  یمود  زا  لوا  تبون  زواجت  تشادن و  زاب  ار  وا  مود  راب  زا  رابکی  و  دـش ، رتتخـسرس  رگید  راب  درکن و  يراددوخ 

. تفرگ شیپ  ار  وت  رب  یخاتسگ  هار  دوخ ، یشکرس  رد  هدنام و  اجرباپ  شاینمشد  رد  داد و  همادا  شايراکمتـس  رب  دنام و  دوخ  یهارمگ 
ریز کنیا  نم  نم ! ياقآ  يا  و  يرادیمن . زاب  ار  نآ  نارگمتس  زا  هک  هداد  رارق  وت  مشخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  وا  نم ! ياقآ  يا  رورـس و  يا 
هار كدنا و  مربص  مروهقم ، ناساره و  كانمیب ، ناسرت ، دناریم . متس  نم  رب  هک  یلاح  رد  مراوخ ، وا  يهناتـسآ  رد  و  ملامیاپ ، وا  يهطلس 
رد تسا و  هتفرگ  نم  ولج  وت ، تمـس  زج  فرط  ره  زا  تسا و  هدش  هتـسب  نم  يور  هب  وت ، يوسب  زج  اههار  مامت  هدش و  گنت  نم  رب  هراچ 
ره هب  و  تشاذگ ، راوخ  ارم  متساوخ ، يرای  تناگدنب  زا  سک  ره  زا  و  تسا ، هتشگ  شوشم  مرکف  وا ، ملظ  عفر  رد  و  هدنامرد ، وا  رـش  عفر 

يربهر وت  يوسب  اهنت  متسج ، ار  هار  میامنهار ، زا  و  داد ، شیارگ  وت  بناج  هب  ارم  وا  متشگزاب ، مصولخ  هب  درک . اهر  ارم  متسب ، دیما  سک 
و كدنع ، الا  یل  جرف  هنا ال  املاع  انیکتسم  امغار  ارغاص  يالوم  ای  کیلا  تعجرف  هحفص 284 ] وت [  بناج  هب  نم ! يالوم  يا  کنیا  درک ،

تیلاعت تکرابت و  تلق  دق  و  لدبی ، دری و ال  يذلا ال  قحلا  کلوق  نأل  یئاعد  ۀـباجا  یترـصن و  یف  كدـعو  زجتنا  کب  الا  یل  صولخ  ال 
و کیلع ، انم  هب ال  ینترمأ  ام  لعاف  انأف  مکل ) بجتسأ  ینوعدأ  : ) كؤامـسأ تسدقت  و  كؤانث ، لج  تلق  و  هللا ) هنرـصنیل  هیلع  یغب  نم  (و 

نم هیف  مقتنت  اموی  کل  نا  يدیـس  ای  ملعأل  ینا  و  داعیملا ، فلخی  نم ال  ای  ینتدـعو  اـمک  یل  بجتـساف  هیلع ، ینتللد  تنأ  هب و  نما  فیک 
و ال ذـبانم ، کتـضبق  نم  جرخی  و ال  دـناعم ، کقبـسی  هنأل ال  بوصغملل ، بصاغلا  نم  هیف  ذـخأت  اـتقو  کـل  نا  نقیتأ  و  مولظملل ، ملاـظلا 

کناطلـس ةردق و  لک  قوف  يدیـس  ای  کتردـقف  کملح  راظتنا  و  کتانا ، یلع  ربصلا  ناغلبی  یعله ال  یعزج و  نکل  تئاف و  توف  فاخت 
، راچان کچوک ، هک  یلاح  رد  ماهتـشگزاب  نا  کـیلا و  ملاـظ  لـک  عوجر  و  هتلهما ، نا  و  کـیلا ، دـحأ  لـک  داـعم  و  ناطلـس ، لـک  بلاـغ 

میاعد شریذپ  نم و  يرای  رد  ار  تاهدعو  ایادـخ ! تسین . وت  يهلیـسو  هب  زج  یتاجن  وت و  بناج  زا  زج  ياهراچ  هک  منادیم  ماهدـنامرد و 
، دوش عقاو  مولظم  هک  ره  و  : ] يدومرف تیالو -  ماـقم  یگرزب و  اـب  دوخ -  وت  درادـن ، لیدـبت  رییغت و  تسا ، قح  وت  لوق  اریز  زاـس ، یلمع 
رب تنم  نودب  يداد ، روتـسد  هچنآ  نم  و  ار ] امـش  منک  تباجا  ات  دیناوخب  ارم  : ] يدومرف دوخ  وت  زاب  و  دنکیم ]. يرای  امتح  ار  وا  دنوادخ 

قباـطم ینکیمن  هدـعو  فـلخ  هک  يا  سپ  يدرک ، نآ  رب  ییاـمنهار  ارم  دوـخ ، وـت  هک  یلاـح  رد  مهن ، تـنم  هنوـگچ  مداد و  ماـجنا  وـت ،
يریگیم و ملاـظ  زا  ار  مولظم  ماـقتنا  زور  نآ  رد  هک  يراد  يزور  وت ، هک  منادیم  قـح  هب  مرورـس  يا  نم  و  ریذـپب ! ارم  ياـعد  تاهدـعو 

چیه و  هتفرگن ، یشیپ  وت  رب  ینمشد  چیه  هک  اریز  یناتـسیم ، ار  بوصغم  قح  بصاغ  زا  تقو  نآ  رد  هک  تسا  یتقو  ار  وت  هک  مراد  نیقی 
رب ربـص  ياـپ  هب  نم ، يرارقیب  یباـتیب و  هکلب  تسین  يزیچ  چـیه  نتفر  نـیب  زا  مـیب  و  هتـشگن ، نوریب  وـت  تردـق  تـسد  زا  ییوجهزیتـس 

ياهرطیـس ره  زا  رتالاب  وت  يهرطیـس  یتردـق و  ره  زا  رتالاب  وت  تردـق  نم ! رورـس  يا  دنـسریمن . وت  يرابدرب  ملح و  راظتنا  وت و  تشذـگ 
يدیـس ای  ینرـضا  دق  و  هترظنا ، هحفـص 285 ] ره [  عوـجر  و  یهد ، شتلهم  هک  دـنچره  تسا ، وـت  يوـسب  یـسک  ره  تشگزاـب  و  تـسا .

یف ناک  ناف  كدعوب ، نیقیلا  و  کب ، ۀـقثلا  الول  یلع ، یلوتـسی  نا  طونقلا  داکی  و  هایا ، کلاهما  و  هل ، کتانا  لوط  و  نالف )  ) نع کملح 
. ینم بکر  اـم  میظع  نع  لـقتنی  و  یهورکم ، نع  فکی  یملظ و  نع  عجری  وا  بوـتی ، وا  بینی ، هنا  ۀیـضاملا  کتردـق  ذـفانلا و  کـئاضق 
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ناک نا  و  هیلا ، هتعنـص  يذلا  کفورعم  ریدکت  و  هیلع ، اهب  تمعنأ  یتلا  کتمعن  ۀـلازا ، لبق  هبلق  یف  کلذ  عقوا  و  هلآ ، دـمحم و  یلع  لصف 
و هلآ ، دـمحم و  یلع  لصف  یتوعد ، ۀـباجا  مهیلع  یغبملا  نیمولظملا  رـصان  ای  کلأسأ  یناف  یملظ ، یلع  هماقم  نم  کـلذ  ریغ  هب  کـملع 
هناوعا و هعومج و  هنع  ضـضفا  و  هناطلـس ، هتمعن و  هبلـسأ  و  رـصتنم ، کیلم  ةاجافم  هتلفغ  یف  هأجفأ  و  ردتقم ، زیزع  ذـخأ  هنمأم  نم  هذـخ 

هچرگا تسا ، وت  هب  يرگمتـس  ناسحالا ، رکـشلاب و  اهلباقی  مل  یتلا  کتمعن  نم  هلزعأ  و  قرفم ، لک  هراصنا  قرف  و  قزمم ، لک  هکلم  قزم 
تـسا کیدزن  و  تسا ، هدز  همدـص  ارم  وا ، هب  تنداد  تصرف  وت و  ربص  يدایز  ینالف و  هب  تبـسن  وت  ملح  نم ! ياـقآ  يا  یهد . شتـصرف 

زاب وا  هک  تسا  هتـشذگ  وت  ریدقت  یمتح و  ياضق  رد  رگا  سپ  دوبن . وت  يهدـعو  هب  نیقی  وت و  هب  نانیمطا  رگا  دوش ، هریچ  نم  رب  يدـیماان 
نم هب  تبـسن  هک  یگرزب  هاـنگ  زا  درادیمرب و  تسد  نم  رازآ  زا  ددرگیمرب و  نم ، رب  ندرک  متـس  زا  اـی  دـنکیم و  هبوـت  اـی  ددرگیم و 
لیاز ياهداد  وا  هب  هک  ار  یتـمعن  هک  نیا  زا  شیپ  ار ، نیا  تسرف و  دورد  وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  سپ  دوشیم . نوـگرگد  هدـش ، بکترم 

نآ زج  نم  هب  يراکمتس  رب  وا  يرادیاپ  هب  تبـسن  وت  ملع  رد  رگا  و  زادنیب ، وا  لد  رد  دوش ، هریت  ياهدرک  وا  هب  تبـسن  هک  یبوخ  و  ددرگ ،
، تسرف دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپ  مراد ، تلأسم  ار  میاعد  تباجا  وت  زا  ناراکمتس ! ربارب  رد  نامولظم  روای  يا  سپ  تسا ، هتشذگ 
تمعن و و  نک ، ریگلفاغ  شتلفغ ، لاح  رد  یناـهگان  ریگماـقتنا و  ییاـناوت ، نوچ  و  ریگب ، تردـق  تیاـهن  اـب  شیوخ  نما  ياـج  زا  ار  وا  و 

تمعن زاس و  هدـنکارپ  الماک  ار  شنارای  و  چـیپ ، مه  رد  ار  شتنطلـس  راموط  هدـنکارپ و  ار  شناروای  نایفارطا و  بلـس و  وا  زا  ار  شتردـق 
هنع عزنا  و  هحفـص 286 ] هلباقم [  یکین  هب  هک  ار  دوخ  تکوش  سابل  و  ریگرب ، وا  زا  هدرکن  يرازگـساپس  ناـسحا ، رکـش و  اـب  هک  ار  دوخ 

و ۀـملاظلا ، ممالا  ریبم  ای  هربأ  و  ۀـیلاخلا ، نورقلا  کلهم  ای  هکلها  و  ةربابجلا ، مصاق  ای  همـصقا  و  ناسحالاب ، هزاجی  مل  يذـلا  كزع  لاـبرس 
قهزا و  هسمـش ، روک  و  هراهن ، ملظا  و  هران ، فطا  و  هریخ ، عطقا  و  هرثا ، فع  و  هکلم ، زتبا  و  هرمع ، رتبا  و  ۀـیغابلا ، قرفلا  لذاخ  اـی  هلذـخا 

ۀعمتجم ۀملک  و ال  اهتمـصق ، الا  ۀماعد  و ال  اهتکله ، الا  ۀنج  هل  عدت  و ال  هفتح ، لجع  و  هفنا ، مغرا  و  همانـس ، بج  و  هقوس ، مشها  و  هسفن ،
نیقرفتم مهلعجا  و  ةزعلا ، دعب  ادیبع  هدونج  هراصنا و  انرا  و  هتعطق ، الا  اببـس  و ال  هتنهو ، الا  انکر  و ال  اهتعـضو ، الا  ولع  ۀمئاق  اهتقرف و ال  الا 

و ةریحتملا ، ۀمألا  و  ۀفیهللا ، ةدئفألا  ۀلجولا و  بولقلا  هرما  لاوزب  فشا  و  ۀمالا ، یلع  روهظلا  دـعب  سوؤرلا  یعنقم  و  ۀـملکلا ، عامتجا  دـعب 
نت زا  هدرکن  ۀفرحملا ، تایآلا  و  ةریغتملا ، ملاعملا  و  ۀلمهملا ، ماکحالا  و  ةرثادلا ، ننـسلا  و  ۀلطعملا ، دودحلا  هلاوزب  رهظا  و  ۀعیاضلا ، ۀیربلا 

شکاله و  هتشذگ ! ناراگزور  مدرم  يهدننک  دوبان  يا  نک ، شدوبان  و  نارگمتـس ! يهدننکـش  مهرد  يا  نکـش ، مه  رد  ار  وا  نکرب و  وا 
هب ار  شکلم  و  عطق ، ار  شرمع  يهتشر  و  شکرس ! ياههورگ  زاسراوخ  يا  نک ، شراوخ  و  راکمتـس ! ياهتما  يهدننک  كاله  يا  نک ،

هزیت و ار  وا  دیـشروخ  زاس و  کیرات  ار  وا  ینـشور  شوماخ و  ار  وا  شتآ  نک ، عطق  ار  وا  شیاـمزآ  ار و  وا  شور  رادزاـب  ریگب ، وا  زا  رهق 
چیه نک . کیدزن  ار  وا  گرم  لامب ، كاخ  هب  ار  وا  غامد  و  ربب ، ار  وا  رتش  ناهوک  و  نکـشب ، ار  وا  رازاـب  قنور  و  اـمن . كـاله  ار  وا  دوخ 
چیه يزاس و  قرفتم  رگم  ياهملک ، تدحو  چیه  ینکـشب و  مهرد  رگم  ياهیاپ ، چـیه  و  يزاس ، دوبان  هک  نیا  زج  يراذـگن  شیارب  يداش 

زا سپ  ام -  يارب  ار  شنایهاپـس  نارای و  یلـسگب . رگم  ياهلیـسو ، و  هدومن ، تسـس  رگم  یـساسا ، چیه  ینک و  تسپ  رگم  يدـنلب ، يهیاپ 
! نک هدنکفارـس  تما ، نیا  رب  یگریچ  زا  سپ  و  زاس ، هدنکارپ  ار  اهنآ  دنراد ، هک  يداحتا  زا  سپ  و  هد ! رارق  ناگدرب ، دـنراد -  هک  یتزع 

دودـح شايدوبان ، اب  و  شخبب ، افـش  ار  هدـش  هابت  يهعماج  نادرگرـس و  تما  هتخوس و  ياهبلق  كانمیب و  ياهلد  شتلود ، لاوز  اـب  و 
 ] هدش و شومارف  تامیلعت  هدروخ و  تسد  تایآ  هدش و  نوگرگد  راثآ  هدنام و  رانک  ماکحا  هدش و  هنهک  ياهتنـس  هدـشن و  ارجا  یهلا 

ۀبغاللا تاوهللا  هب  ورا  و  ۀغباسلا ، صامخلا  هب  عبشا  و  ۀمودهملا ، دهاشملا  و  ةوفجملا ، بیراحملا  و  ةروجهملا ، سرادملا  و  هحفص 287 ]
ۀلاقا ةرثعب ال  و  اهعم ، شاعتنا  ۀـبکنب ال  و  اهیف ، يوثم  ۀـعاسب ال  و  اهل ، تخا  ۀـیلبب ال  هقرطا  و  ۀـبعتملا ، مادـقالا  هب  حرا  و  ۀـیماظلا ، دابکالا  و 

زعا وه  يذلا  کناطلس  و  هتردق ، قوف  یه  یتلا  کتردق  و  یلثملا ، کتمقن  و  يربکلا ، کتشطب  هرا  و  همیعن ، صغن  و  ۀمیرح ، حبأ  و  اهنم ،
هسفن یلا  هلکو  هرتسی ، ءوسب ال  و  هربجی ، رقفب ال  هلتبا  و  کعنمب ، هنم  ینعنما  و  دیدشلا ، کلاحم  و  ۀیوقلا ، کتوقب  یل  هبلغا  و  هناطلس ، نم 

و کتیـشمب ، هتیـشم  عفدا  و  كرکمب ، هرکم  لزا  و  هتوق ، هلوح و  یلا  هلکو  کنوق ، کلوح و  نم  هأربا  و  دـیرت ، امل  لاعف  کنأ  دـیرت  امیف 
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ریـص و  هنزح ، نم  هکفت  و ال  هندب ، یف  هلغـش  لعجا  و  هتلوع ، لطأ  و  هتلود ، لزأ  و  هلما ، بیخ  و  هلجا ، صقن  هدلو و  متیا  و  هدسج ، مقـسا 
هب ياهنابز  ریس و  ار  تمعن  زا  یهت  ياهمکش  هلیسو  نادب  و  رادب ، اپرب  هدش ، ناریو  دهاشم  هدنام و  یلاخ  ياهبارحم  لالـض ، یف  هدیک 
هب نک و  التبم  ریظنیب  ییالب  هب  ار  وا  زاس . راودیما  هلیـسو  نادـب  ار  روجنر  ياهماگ  و  امنب ، باریـس  ار  هدـیدفت  ياهرگج  هدـیبسچ و  ماک 

هریت ار  وا  ياهتمعن  زیرب و  ار  وا  تمرح  نک و  راچد  جالعیب  یشزغل  دوش و  دنلب  دناوتن  هک  یتبکن  دشاب و  هتشادن  یصالخ  هک  یتکاله 
اب ارم  و  نایامنب . وا  هب  تسا  وا  تنطلـس  زا  رتـالاب  هک  یتنطلـس  اهتردـق و  نیرتـالاب  هک  ار  یتردـق  و  هنومن ، باذـع  میظع و  مشخ  نک و 
هب ریذـپان و  ناربج  يرقف  هب  ار  وا  رادزاب و  ار  وا  دوخ ، يهدـنرادزاب  يورین  اب  نادرگ و  زوریپ  وا  رب  تدـیدش  تردـق  تدـنمناوت و  يورین 

ناوت ورین و  زا  ار  وا  یهد و  ماجنا  یهاوخ ، ار  هچنآ  وت  هک  راذـگاو ، شدوخ  هب  یهاوخیم  هچنآ  رد  ار  وا  نک و  ـالتبم  اراکـشآ  یلاحدـب 
. نک عفد  دوخ  تساوخ  اـب  ار ، وا  تساوخ  و  ربـب ، نیب  زا  دوخ  رکم  اـب  ار ، وا  رکم  و  راذـگاو ، شدوخ  ناوت  ورین و  هب  زاـس و  هرهبیب  دوخ 

مرگرس ار  وا  و  امرف ! ینالوط  ار  شنویش  دوبان و  ار  شتلود  دیمون و  ار  شیوزرآ  هاتوک و  ار  شرمع  میتی و  ار  شنادنزرف  رامیب و  ار  شنت 
 ] ار وا  ششوک  ینوگرگد و  هب  ار  وا  تمعن  لاوز و  هب  ار  وا  مکح  یهارمگ و  رد  ار  وا  بیرف  نادرگن و  ادج  دوخ  مغ  زا  هتخاس و  شندب 

، هتما نا  هظیغب  هتما  لام و  رش  یلا  هتبقاع  و  لالحمضا ، یف  هناطلس  و  لافس ، یف  هدج  و  لاقتنا ، یلا  هتمعن  و  لاوز ، یلا  هرما  و  هحفص 288 ]
...«. الیکنت دشأ  اسأب و  دشا  کناف  هیلع ، اهب  رمدت  ۀحمل  هحملا  و  هتوادع ، هتوطس و  هزمل و  هزمه و  هرـش و  ینقو  هتیقبا ، نا  هترـسحب  هقبا  و 

، یناریمب تسا  رارق  رگا  شدوخ  مشخ  هب  ار  وا  و  هد ! رارق  تبقاع  نیرتدـب  ار ، وا  راک  ماجنارـس  يدوبان و  رد  ار  وا  تردـق  یگیامورف و  هب 
ياهراشا و  رادزاب ، وا  ینمشد  رهق و  ینابزدب و  ییوگدب و  رش و  زا  ارم  و  راد ، یقاب  شسوسفا  ترـسح و  هب  يرادیم ، یقاب  رگا  و  ناریمب ،

فیرـش ياـعد  نیا  رد  دـییامرفیم ) هظحـالم  هک  ناـنچ  ...«. ) یباذـعلا دـیدش  ریگتخـس و  وـت  هـک  يزاـس  شدوباـن  هلیـسو  نادـب  اـت  نـک 
ار اعد  نیا  راوگرزب  نآ  هک  نیا  مه  و  دوشیم ، سمل  هدید  نمشد  زا  مالسلاهیلع  ماما  هک  ار  ياهدنـشک  ياهجنر  تخـس و  ياهيراتفرگ 

دوب . هدش  رپ  جنر  یخلت  تخس و  هودنا  زا  شلد  هک ، نیا  زا  سپ  رگم  تسا  هدرکن  داریا 

زاین ماگنه  هب  ماما  ياعد 

دـمحم و یلع  یلـصت  نا  میظع ، کیلع  هقح  نم  قحب  کلأسأ  هللا : ای  : » دـناوخیم دوب ، رقف  یتسدـگنت و  راچد  هک  یتقو  ار  اعد  نیا  ماـما ،
[ . 453 « ] کقزر نم  ترظح  ام  یلع  طسبت  نأ  کقح و  ۀفرعم  نم  ینتملع  امب  لمعلا  ینقزرت  نأ  دمحم و  لآ 

نید يادا  يارب  ماما  ياعد 

ات داد ، روتسد  وا  هب  تشون و  وا  يارب  ار  اعد  نیا  ماما  درک ، تیاکـش  مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  تشاد  هک  يدایز  ماو  زا  باحـصا  زا  یکی 
یتوق هغلبت  مل  ام  و  ۀیفاع ، کنم و  رسی  یف  اهریبک  اهریغـص و  یلبق ، یتلا  مهملاظم  کقلخ  عیمج  یلا  ددرا  مهللا  [ » هحفص 289 دناوخب [ :

أیـش هنم  یلع  فلخت  مث ال  کلـضف  نم  كدـنع  ام  لـیزج  نم  ینع  هدأـف  یـسفن ، ینیقی و  یندـب و  هیلع  وقی  مل  و  يدـی ، تاذ  هعـست  مل  و 
امک نیدلا  نأ  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نأ  دهـشأ  و  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهـشا  نیمحارلا . محرا  ای  یتانـسح  نم  هیـضقت 
هتیب لها  ادـمحم و  هللا  رکذ  نیبملا ، قحلا  وه  هللا  نا  و  ثدـح ، امک  لوقلا  نا  و  لزنا ، امک  باتکلا  نا  و  فصو ، اـمک  مالـسالا  نا  و  عرش ،

[ . 454 ...« ] مالسلا هتیب  لها  ادمحم و  ایح  ریخب و 

باجح ياعد 

تلکوت : » تسا نیا  اعد  نآ  و  دنامیم . رود  دیسرتیم  اهنآ  رش  زا  هک  یناسک  رش  زا  دشیم و  یفخم  اعد  نیا  يهلیسو  هب  مالسلاهیلع  ماما 
ینملست الف  کیلا ، تملستسا  يالوم  توکلملا ، ءایربکلا و  يذب  تنعتسا  توربجلا و  ةزعلا و  يذب  تنصحت  و  تومی ، يذلا ال  یحلا  یلع 
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ملعت نلعا و  ام  یفخا و  ام  ملعت  برهملا ، کیلا  بلطلا و  تنا  ینحرطت ، الف  طیـسبلا  کلظ  یلا  تأجتلا  و  ینلذـخت ، الف  کیلع  تلکوت  و 
...« نیمحارلا محرا  ای  ینفاع  ینفشا و  نیعمجا و  سنالا  نجلا و  نم  نیملاظلا  يدیا  مهللا  ینع  کسماف  رودصلا ، یفخت  ام  نیعالا و  ۀنئاخ 

هب يو  قلعت  هجوت و  و  قلخ ، زا  يو  يانغتـسا  تیاهن  رب  لیلد  هک  یـسدقم  ياهاعد  عومجم  زا  ردـق  نیمه  هب  ام  و  هحفص 290 ] [ . ] 455]
يهیعدا تسا ، هدـش  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهباتک  رگید  و  تاوعدـلا ) جـهم   ) و لابقا )  ) ياهباتک رد  و  مینکیم ، هدنـسب  تسا  ادـخ 

تسا . هدیدرگ  لقن  راوگرزب  نآ  زا  یناوارف 

داشرا هظعوم و 

هراشا

غالبا دشیم ، بایفرش  ناشتمدخ  هک  ره  نارای و  هب  ار  دوخ  دنمـشزرا  ياهییامنهار  الاو و  ياهتحیـصن  تاقوا ، رتشیب  مالـسلاهیلع ، ماما 
یخرب کنیا  و  تسا . هدناسرتیم  ترخآ  يارس  زا  هتشادیم و  رذحرب  یهلا  رفیک  باذع و  زا  ار  ناشیا  هراومه  راوگرزب  نآ  و  دندرکیم .

ماما : ياهشرافس  زا 

شنادنزرف زا  یکی  هب  يو  شرافس 

وت دنوادخ  هک  نیا  زا  راهنز  و  تسا ، هدومرف  یهن  نآ  زا  ار  وت  هک  دنیبب ، یتیصعم  لاح  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  نیا  زا  راهنز  مرـسپ ؛ : » دومرف
هک اریز  دزاس  نوریب  ادـخ  تداـبع  زا  ار  وت  هفیظو ، رد  یهاـتوک  اداـبم  و  دـنیبن . تسا ، هداد  وت  هب  ار  نآ  ماـجنا  روتـسد  هک  یتعاـط  دزن  ار 

و دــیادزیم ، ار  تناـمیا  روـن  هـک  نـک ، يرود  یخوـش  حازم و  زا  و  دوـشیمن . تداـبع  تـسا ، هتــسیاش  هـک  ناـنچ  لــجوزع  دــنوادخ 
[ . ] 456 .« ] دـندرگیم ترخآ  ایند و  زا  وت  يرادروخرب  عنام  اهنآ  هک  شاـب  رذـحرب  یگنتلد  یلبنت و  زا  و  دـنکیم ، مک  ار  تايدرمناوج 

هحفص 291 ]

ییامنهار داشرا و 

يارب راگزور  تشذگ  و  بدا ، يارب  اهشیامزآ  : » دیوگیم هلمج  زا  تسا  هدومرف  ناناملسم  مامت  يارب  یمومع  ییامنهار  مالـسلاهیلع  ماما 
بجعت تیاهن  و  تسا . یفاک  یـصاعم  ناهانگ و  زا  عنم  يارب  گرم  دای  تفرعم و  يارب  ناگدننکترـشاعم  ياهتلـصخ  وخ و  و  هظعوم ،

شتآ سرت  زا  هنوگچ  و  دننکیم ، زیهرپ  دنوش ، راچد  ادابم  هک  يرامیب  درد و  سرت  رطاخ  هب  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  تسا ، یناسک  زا 
[ . 457 ...« ] دننکیمن زیهرپ  دزورفارب ، ناشياهندب  رد  هک  یماگنه  نآ  خزود 

یناگمه شرافس 

هدومرف هدرک و  شرافـس  شیوخ  سفن  بیذـهت  يارب  شالت  راـک و  و  دوخ ، تاـقوا  میظنت  هب  ار  دوخ  باحـصا  يهمه  مالـسلاهیلع ، ماـما 
، شاعم یگدنز و  راک و  يارب  تعاس  کی  ادخ ، اب  تاجانم  يارب  تعاس  کی  دشاب ، تعاس  راهچ  امش  تقو  هک  نیا  ات  دیـشوکب ، : » تسا

یمیمص امش  اب  لد  زا  دننکیم و  مالعا  امش  هب  ار  امـش  ياهبیع  هک  دندامتعا  دروم  هک  یمدرم  ناردارب و  اب  ترـشاعم  يارب  تعاس  کی  و 
اناوـت تعاـس  هس  نآ  فیاـظو  ماـجنا  يارب  تعاـس  نیا  يهلیـسو  هب  و  دـینک ، توـلخ  لـالح  ياهتذـل  كرد  يارب  مه  یتعاـس  و  دنتـسه ،

لوط هک  ره  و  دوشیم ، لیخب  دنک ، نیقلت  دوخ  هب  ار  یتسدگنت  سک  ره  هک  دـینکن ، نیقلت  دوخ  هب  ار  رمع  لوط  یتسدـگنت و  دـیوشیم ،
همطل يدرمناوج  هب  هچنآ  و  دشاب ، لالح  يهتساوخ  هچنآ  و  دیریگرب ، ایند  زا  ياهرهب  دوخ  يارب  ددرگیم . صیرح  دریگب ، رظن  رد  ار  رمع 
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: تسا هدش  تیاور  هک  اریز  دـیریگب ، کمک  ینید  روما  ماجنا  يارب  هلیـسو  نیا  هب  هحفص 292 ] و [  دینک ، هدافتسا  دشابن ، فارـسا  دنزن و 
[ . 458 .« ] دهدب تسد  زا  ایند ، يارب  ار  شنید  ای  و  دنک ، كرت  شنید  يارب  ار  شیایند  هک  یسک  ره  تسین  ام  زا  »

ریخ راک  رب  يزاسراداو 

تمحر زا  دشاب ، لوا  زور  زا  رتدب  شمود  زور  هک  سک  ره  و  تسا ، هدرب  نایز  دشاب ، ربارب  شزور  ود  سک  ره  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما 
زا رتهب  وا  يارب  ندرم  دـشاب ، یتساک  هب  ور  رتشیب  سک  ره  و  تسا ، یتساـک  رد  دسانـشن ، دوخ  رب  ار  ینوزف  سک  ره  و  تسا ، رودـب  ادـخ 

، مالـسلاهیلع ماما  ياهییامنهار  اههظعوم و  زا  یخرب  يهرابرد  ام  نخـس  دش ، لقن  هک  هاتوک  رادقم  نیمه  هب  و  [ . 459 ...« ] تسا یگدنز 
میزادرپیم . راوگرزب  نآ  راثآ  زا  يرگید  لصف  هب  و  دسریم ، نایاپ  هب 

مظاک ماما  تاجاجتحا  تارظانم و 

هراشا

يرگید تارظانم  هک  يروط  نامه  دندوب ، هتساخرب  هضراعم  هب  وا  اب  هک  ینانمشد  اب  دراد ، ییاسر  تاجاجتحا  تارظانم و  مالسلاهیلع  ماما 
ناشیا دیاقع  نالطب  شیوخ و  رظن  یتسرد  رب  دوخ ، ناوارف  لیالد  هلیسو  هب  ار  نانآ  يهمه  و  دراد ، يراصن  دوهی و  نادنمشناد  زا  یخرب  اب 

اهنآ زا  یـشخب  لـیذ  رد  هک  یحرـش  هب  يو -  يرترب  مالـسلاهیلع و  ماـما  راشرـس  ملع  شیوخ و  زجع  یناوتاـن و  رب  یگمه  و  هدرک ، جـلف 
هحفص 293 ] دندرک [ : فارتعا  دیآیم - 

يراصنا عیفن  اب 

يارب ار  وا  درک و  مارتحا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  مدـقم  دـید ، ار  وا  خاک  نابرد  هک  یماگنه  درب ، فیرـشت  نوراه  خاک  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
، مشخ زا  دـید ، ار  مارتحا  همه  نیا  هک  یتقو  وا  تشاد و  روضح  يراصنا  عیفن  راظتنا ، سلجم  رد  تشاد . مدـقم  نارگید  رب  نوراه  رادـید 

رگم تسیک ؟ درمریپ  نیا  تفگ : درک و  دوب ، شهارمه  هک  زیزعلادـبع  هب  ور  و  دـش ، تحاران  ماـما ، تشادـگرزب  زا  تفرگ و  شتآ  شلد 
هب نایسابع ، اب  تفلاخم  نتفگ و  دب  هب  عورـش  عیفن  هاگ  نآ  تسا . رفعج  نب  یـسوم  بلاطوبا ، نادناخ  گرزب  وا  دیـسانشیمن !؟ ار  وا  امش 
هک دـننکیم ، مارتحا  ردـقنیا  يدرم ، هب  تبـسن  ماهدـیدن ، رتناوتاـن  موق  نیا  زا  نم  تفگ : هدرک و  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  ناـشمارتحا  رطاـخ 

درک و عنم  ار  وا  زیزعلادـبع ، درک . مهاوخ  شتیذا  نم  دـیایب ، نوریب  وا  رگا  هک  نادـب  دـشک ، ریز  هب  تموـکح  تخت  زا  ار  اـهنآ  دـناوتیم 
هب ار  شخـساپ  هک  نیا  رگم  تسا ، هتفگن  اـهنآ  هب  ینخـس  سک  چـیه  هک  دنتـسه  ینادـناخ  ناـشیا  نکن ! ار  راـک  نیا  : » تفگ داد و  زیهرپ 
زا و  دش ، صالخ  نوراه  رادید  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  نیمه  تسا »... هدـنام  وا  یناشیپ  رب  هشیمه ، يارب  شگنن ، غاد  هک  دـناهداد  يروط 
يا « ؟ یتسیک وت  تفگ : هتفرگ و  ار  ماما  بکرم  ماجل  درکیم ، یتشرد  هک  یلاح  رد  دمآ ، ترـضح  نآ  فرط  هب  عیفن  دمآ  نوریب  يو  دزن 
هللا لیلخ  میهاربا  دنزرف  و  هللا ، حیبذ  لیعامسا  رسپ  و  ص )  ) ادخ بیبح  دمحم  رسپ  نم  هک  تسا ، نم  بسن  زا  شسرپ  وت  دوصقم  رگا  درم !

نیملـسم زا  رگا  وت -  هب  ناناملـسم و  يهمه  رب  دنوادخ  هک  متـسه  يرهـش  نآ  زا  مرهـش ، مادک  زا  هک  تسا  نآ  وت  دوصقم  رگا  و  متـسه ،
دندشن یـضار  نم ، يهلیبق  ناکرـشم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا  یـشورفرخف  وت  فده  رگا  و  تسا ، هدینادرگ  بجاو  ار  نآ  جـح  یتسه - 

ام يهلباـقم  هب  شیرق  هحفـص 294 ] يهلیبق [  زا  ار  ام  ناناسمه  دـمحم ! ای  دـنتفگ : هک  اج  نآ  اـت  دنـشاب . ربارب  وت  يهلیبق  ناناملـسم  اـب  هک 
ار هار  دوب ، هدرک  دراو  وا  رب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یگنن  يراسمرـش و  زا  هک  تشگزاب  یلاح  رد  عیفن  نک »! اهر  ارم  بکرم  راسفا  تسرفب !

[ . 460  ] دیدیمن
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عیبر نب  لضف  اب  ماما  جاجتحا 

مالسلاهیلع ماما  هک  رادید  نایاپ  زا  سپ  تشاد و  یتسشن  يو  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دش ، فرـشم  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  هب  دیـشرلا ، نوراه 
لضف نک ! شنزرس  ار  صخش  نیا  تفگ : درک و  عیبر  نب  لضف  هب  ور  دمحم  دروخرب ، دیشرلا -  نوراه  رـسپ  نیما -  دمحم  هب  دش  نوریب 
بکرم نیا  رب  راوس  رگا  هک  یبکرم  نیا  يور  يدـید ، هنوگچ  ار  نینمؤملاریما  تفگ : تفر و  ماـما  فرط  هب  تساـخرب و  اـج  زا  عیبر ، نب 

نآ هن  مراد و  يرگید  نتـسج  هب  زاـین  نم  هن  [ . » 461  ] دندیسریم دنتـسجیم ، ار  وت  بکرم ، نیا  رب  هراوس  رگا  يدیـسریمن و  یتسجیم 
دح روما  نیرتهب  و  راومهان . نازخ  زا  رتالاب  شکرس و  نابـسا  زا  رتنییاپ  تسا  یبکرم  نآ  هکلب  دیوجب ، ارم  دشاب و  نم  یپ  رد  یـسک  هک ،

زجع و بارطـضا و  راثآ  لضف  يهرهچ  هک  یلاح  رد  تفر ، درک و  اهر  ار  وا  مالـسلاهیلع  ماـما  بیترت  نیا  هب  [ . 462 ...« ] تسا اهنآ  طسو 
دوب . ادیپ  یگدنامرد 

فسویوبا اب  ماما  جاجتحا 

راوگرزب نآ  دیاش  دسرپب ، ییاهزیچ  هحفص 295 ] مالسلاهیلع [  ماما  زا  يو ، روضح  رد  ات  داد ، روتسد  [ 463  ] فسویوبا هب  دیشرلا  نوراه 
فـسویوبا تفای ، روضح  نمجنا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یتقو  دهد ، رارق  يو  ماقم  ندروآ  نییاپ  يارب  ياهلیـسو  ار  نیا  و  دوش ، هدنامرد 

يهناـخ دراو  دـنزب و  ياهمیخ  نیمز  يور  سپ  تسین . تسرد  تسیچ ؟ مرحم  نتفرگ  هیاـس  يهراـبرد  امـش  رظن  : » درک وا  زا  ار  ریز  لاؤس 
ایآ ریخ . دروایب ؟ اجب  ار  شزامن  ياضق  ایآ  ییوگیم ، هچ  ضیاح  نز  يهرابرد  وت  دنراد ؟ یقرف  هچ  مه  اب  دروم  ود  نیا  يرآ . دوش ؟ ادخ 

، فسویوبا تسا ». هدیـسر  روط  نیا  مه ، دروم  نیا  رد  تسا . هدیـسر  روتـسد  روط  نیا  هچ ؟ يارب  يرآ . دـهدیم ؟ ماـجنا  ار  هزور  ياـضق 
وا ياهدنام ؟ تکاس  منیبیم  تفگ : نوراه  تسب ، شقن  شاهرهچ  رب  یگدنامرد  تلجخ و  راثآ  دـهدب ، یباوج  تسناوتن  و  دـش ، شوماخ 
هک تشگزاب  تشاذگ و  اجب  ار  رفن  ود  نآ  یلاح  رد  مالسلاهیلع  ماما  درک .) بولغم  ارم  و  [ ) 464  ] تفرگ فده  هبلغ  گنس  هلیسو  هب  ارم 

دوب .! هدز  همیخ  اهنآ  رس  رب  یگتفرگ  مغ و 

هفینحوبا اب  ماما  جاجتحا 

، دنرذگیم وا  ولج  زا  مدرم  دناوخیم و  زامن  هک  مدید  ار  یسوم  ترسپ ، تفگ : و  دش ، دراو  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  هفینحوبا 
شیپ هک  یتقو  دندرک ، رضاح  ار  شرسپ  ات  داد  روتسد  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  هحفـص 296 ] دوشیمن [ !؟ عنام  ار  مدرم  وا  هک  یلاح  رد 
يرآ درک : ضرع  دنتشذگیم !؟ وت  يولج  زا  مدرم  هک  يدناوخیم  زامن  یلاح  رد  وت  دیوگیم ، هفینحوبا  مرـسپ ! : » دومرف داتـسیا ، شردپ 

ناـسنا هب  ندرگ  گر  زا  اـم  : ] دـیامرفیم دـنوادخ  دوب ، رتکیدزن  ناـشیا  هب  نم  زا  مدـناوخیم ، وا  يارب  ار  زاـمن  نم  هک  یـسک  نآ  مردـپ ،
وا تساخرب و  اج  زا  و  تشگ ، نامداش  رایسب  شدنزرف  ياویش  قطنم  هب  تبسن  و  دش ، لاحشوخ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  [ .[ 1 . ] میرتکیدزن

[ . 465 !! ] رارسا مرحم  يا  دوب  تیادف  مردام  ردپ و  : » دومرف دعب  و  دیشک ، شوغآ  رد  ار 

دیشرلا نوراه  اب  جاجتحا 

شخاک رد  ار  وا  داد  روتـسد  يزور  دـنام ، نادـنز  رد  یلاس  دـنچ  و  درک ، ریگتـسد  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  دیـشرلا ، نوراـه  هک  یتقو 
زا شلد  هک  یلاح  رد  درک و  ترـضح  نآ  هب  ور  نوراـه  تسـشن ، سلجم  رد  و  تفاـی ، روضح  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  یتقو  دـننک ، رـضاح 
زا دراد  هگن  ار  وت  ادخ  نینمؤملاریما ، ای  « .!!؟ دنزادرپب تایلام  هفیلخ  ود  هب  دـیاب  مدرم  ایآ  رفعج ! نب  یـسوم  يا  تفگ : دوب ، هدـنکآ  مشخ 

نامه زا  نمـشد  هک  ینادیم  یبوخ  هب  وت  يریذپب ، دوخ  نایز  رب  نانمـشد ، لوق  زا  ار  یلطاب  و  هدرک ، دوخ  يراکهانگ  هب  فارتعا  هک  نیا 
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رطاـخ هب  رگا  نوـنکا  تسا و  هداد  تبـسن  غورد  هب  اـم  هب  تـسین ، هدیـشوپ  زین  امـش  رب  هـک  ار  ینانخـس  ص )  ) ادـخ لوـسر  تـلحر  زاـغآ 
لوق زا  شناردپ  زا  مردـپ  هک  منک  لقن  وت  يارب  ار  یثیدـح  ات  هدـب  هزاجا  ینادیم ، حالـص  يراد ، ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هک  يدـنواشیوخ 

 ] هک تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  لوق  زا  شناردپ ، زا  مردپ ، مداد . هزاجا  تسا ؟ هدرک  لقن  نم  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  مدـج 
زا دهاوخیم ، نینمؤملاریما  رگا  و  دریگ ]. مارآ  و  دیآ ، شبنجب  دنک ، دروخرب  يدـنواشیوخ  اب  دـنواشیوخ  هک  یتقو  : ] دومرف هحفص 297 ]

ماما فرط  هب  ار  شتـسد  تسـشن و  ورف  شمـشخ  و  درک ، تقر  نوراـه  هدـب »! نم  هب  ار  تتـسد  سپ  دـنک ، دروخرب  نم  اـب  یـشیوخ ، رظن 
رپ شنامـشچ  هک  یلاح  رد  دناشن  دوخ  کیدزن  ار  يو  هاگنآ  دوب ، ندرگ  هب  تسد  یتدم  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  درک و  زارد  مالـسلاهیلع 

تدج وت و  : » درکیم تبحم  زا  تیاکح  هک  تشاد  بل  هب  یمارآ  نانخـس  هک  یلاح  رد  درک ، مالـسلاهیلع  ماما  هب  ور  دوب ، هدـش  کشا  زا 
. تشگ ریزارس  منامشچ  زا  کشا  دش و  یلوتسم  نم  رب  تقر  هک  نیا  ات  دمآ ، شبنج  هب  میاهگر  دمآ و  شوج  هب  نم  نوخ  دیتفگ ، تسار 

وت زا  يداد ، ار  مخـساپ  رگا  سپ  ماهدیـسرپن ، یـسک  چـیه  زا  نونکات  هتـشاد و  ناجلخ  ملد  رد  هک  منک  یتالاوئـس  وت  زا  مهاوخیم  کنیا 
لد رد  هچنآ  سپ  ییوگیمن ، غورد  زگره  وت  هک  مراد  عالطا  نم  مهدیمن . شوگ  وت  يهرابرد  ار  یسک  فرح  رگید  مرادیمرب و  تسد 

مهاوخ وت  هب  مشاـب -  ناـما  رد  هک  یتروص  رد  منادـب -  هک  ار  هچنآ  !. » وگب یتـسار  هب  ار  اـهنآ  خـساپ  مسرپیم ، وت  زا  تسا ، هتـشذگ  نم 
! سرپب یهاوخیم  هچ  ره  یتسه . ناما  رد  ینک ، كرت  دنفورعم ، نادـب  همطاف  نادـنزرف  يهمه  هک  ار  ياهیقت  ییوگب و  تسار  رگا  تفگ .
و میتسه ، یکی  امـش  ام و  بلطملادـبع و  نادـنزرف  و  هرجـش ، کی  زا  امـش  اـم و  هک  یلاـح  رد  هچ ؟ يارب  دـیراد و  اـم  رب  يرترب  هچ  اـمش 

ربمایپ هب  تبـسن  اهاهنآ  يدنواشیوخ  و  دنتـسه ، ص )  ) ادخ لوسر  ياهومع  ود  ره  هک  یلاح  رد  بلاطوبا  نادنزرف  امـش  سابع و  نادنزرف 
امـش ردپ  هک  یتروص  رد  دنردام ، ردپ و  کی  زا  بلاطوبا  هللادـبع و  هک  اریز  روطچ ؟ میرتکیدزن . ص )  ) ربمایپ هب  ام  تسا ؟ ناسکی  (ص )

، ندرب ثرا  هحفص 298 ] عنام [  ومع ، هک  یلاح  رد  دیربمایپ ، ناثراو  هک  دیتسه  یعدم  امـش  ارچ  تسین . بلاطوبا  هللادبع و  ردام  زا  سابع 
هدـنز زونه  سابع ، شیومع  و  دوب ، هتـشذگرد  وا  زا  شیپ  بلاطوبا  هک  یلاح  رد  تفر ، اـیند  راد  زا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  و  تسا . ومع  رـسپ 

دیاب هن ، دسرپب . دـهاوخیم  هک  ار  یلاؤس  ره  نیا ، زا  ریغ  و  دراد ، فاعم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  زا  ارم  دـنادب ، حالـص  نینمؤملاریما  رگا  دوب ؟
رتخد ای  دشاب  رسپ  یبلص -  دنزرف  دوجو  اب  تسا : هدمآ  مالسلاهیلع  یلع  نانخس  رد  مداد . ناما  نامتبحـص  زا  سپ  مناما ؟ رد  یهد . باوج 
نادب تسین . یثاریم  یبلـص ، دنزرف  دوجو  اب  ومع  يارب  و  نز ، رهوش و  ردام و  ردپ و  يارب  رگم  درادـن ، دوجو  یمهـس  سک  چـیه  يارب  - 

زین ص )  ) ربمایپ زا  تشادن و  تقیقح  دوب و  ناشیا  رظن  نیا  تسا و  ردپ  يهلزنم  هب  ومع  هک  دندوب  دقتعم  هیماینب  يدع و  میت و  يهلیبق  هک 
رد مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدج  رظن  قباطم  هک  درب  مان  ار  رـصع  ياهقف  زا  یهورگ  مالـسلاهیلع  ماما  هاگنآ  تسا . هدیـسرن  يزیچ  نینچ 
هب امش  يهمه  زا  یلع  : ] دومرف هک  دناهدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ لوق  زا  تنس  لها  زا  نیشیپ  نادنمشناد  درک : هفاضا  دناهداد و  اوتف  هلأسم  نیا 

تـسا ياهملک  تواضق -  ینعی  نآ -  و  تسا ] رتاناد  تواضق  هب  ام  زا  یلع  : ] تفگ باـطخ  نب  رمع  نینچمه  و  تسا ]. رتهاـگآ  تواـضق 
رد لـخاد  یگمه  تسا ، هدوتـس  مولع ، رگید  ضئارف و  تئارق و  ملع  زا  شباحـصا ، يارب  ص )  ) ربماـیپ هک  ار  هچنآ  ماـمت  هک  اریز  عماـج ،

نایب حیـضوت و  ات  تساوخ  وا  زا  دیـشرلا  نوراـه  درک ، داریا  ار  هدـنبوک  ناـهرب  نیا  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  نیا  زا  سپ  تسا . ءاـضق  موهفم 
تیالو هدرکن ، ترجه  ات  یـسک  يارب  ،و  دادن ثرا  دندرکن ، ترجه  هک  یناسک  هب  ص )  ) ربمایپ هک  یتسارب  دومرف : ماما  دـیامرفب ، يرتشیب 
هحفـص مل [  اونمآ و  نیذلا  و  : ] یلاعت كرابت و  يادـخ  لوق  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  تسیچ ؟ امـش  لیلد  تفگ : نوراه  ددرگیمن . تباث 

زا دـش و  نوگرگد  نوراه  گنر  درکن . ترجاهم  ساـبع  میومع  و  [ 466 [ ] اورجاهی یتح  ءییـش  نم  مهتیالو  نم  مکل  ام  اورجاـهی  [ 299
؟ ياهتفگ ءاهقف  زا  یـسک  هب  ای  ياهداد و  ام  نانمـشد  زا  یـسک  هب  ار  ییاوتف  نینچ  ایآ  تفگ : مالـسلاهیلع  ماما  هب  تشگ ، هتخورفارب  مشخ 

امش هصاخو  هماع  ات  دیاهداد  روتسد  امش  ارچ  تفگ : تسشن و  ورف  نوراه  مشخ  سپ  تسا . هدرکن  نم  زا  ار  لاؤس  نیا  وت  زج  یسک  ریخ ،
ره دیتسه و  یلع  نارـسپ  امـش  هک  یتروص  رد  ص ،)  ) ادخ لوسر  نادنزرف  يا  دنیوگب : امـش  هب  دـنهد و  تبـسن  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  ار ،
وت رتخد  دوب و  هدنز  ص )  ) ربمایپ رگا  تسا ؟ امش  يردام  دج  ص )  ) ربمایپ امش و  ردام  اهنت  همطاف  دوشیم و  هداد  تبسن  شردپ  هب  یـسک 
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نادـب شیرق  مجع و  برع و  رب  هکلب  مدادیمن ، تبثم  باوج  ارچ  هللا !! ناحبـس  يدادیم ؟ تبثم  خـساپ  وـت  اـیآ  درکیم ، يراگتـساوخ  ار 
نم نوچ  ارچ ؟ مدرکیم . جـیوزت  وا  هب  ار  مرتخد  نم  هن  و  درکیم ، یتساوخرد  نینچ  نم  زا  هن  راوگرزب ، نآ  اما  مدرکیم . راـختفا  هلیـسو 

هدوب و بقعالب  ص )  ) ربمایپ هک  یتروص  رد  مربمایپ ، يهیرذ  نم  ییوگیم  هنوگچ  یسوم !! ای  تنسحا ، یتسین . وا  دنزرف  وت  میوا و  دنزرف 
دنزرف يا  هن ، رادب ! فاعم  خـساپ  زا  ارم  میراد ، هک  يدـنواشیوخ  قح  ار  وت  یتسه ؟ وا  رتخد  رـسپ  امـش  رتخد و  هن  تسا ، رـسپ  بقع ، اهنت 

ار وت  هن  رگاو  یهدب ، دیاب  ارم  لاؤس  باوج  دوخ  ناهرب  اب  یتسه ، ناشیا  نامز  ماما  یلع و  نادنزرف  نیرتهتـسجرب  یـسوم  يا  وت  هک  یلع !
نامیلـس و دواد و  هتیرذ  نم  و  : ] دیامرف دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  امرفب ! مهد ؟ خـساپ  ات  یهدیم  هزاجا  هحفص 300 ] منکیمن [ . وفع 

ردپ [ 467 [ ] نیحلاصلا نم  لـک  ساـیلا  یـسیع و  ییحی و  اـیرکز و  و  نینـسحملا ، يزجن  کلاذـک  نوراـه و  یـسوم و  فسوی و  بویا و 
تسا و هداد  دنویپ  میرم -  قیرط  زا  مالـسلامهیلع -  ءایبنا  نادنزرف  هب  ار  وا  دـنوادخ  درادـن . ردـپ  یـسیع  نینمؤملاریما ؟ ای  تسیک  یـسیع 

تساوخرد مالسلاهیلع  ماما  زا  نوراه  تسا . هدرک  لصتم  مالـسلااهیلع ، همطاف  نامردام  قیرط  زا  ص )  ) ربمایپ نادنزرف  هب  ار  ام  روط  نیمه 
لقف ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : ] دـیامرفیم لجوزع  دـنوادخ  دومرف : خـساپ  رد  دروایب ، يرتشیب  ناهرب  لیلد و  ات  درک 
هدشن یعدم  یسک  و  [ 468 [ ] نیبذاکلا یلع  هللا  ۀنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدـن  اولاعت 
هتخاس دراو  ابع  ریز  يراصن -  اب  هلهابم  ماگنه  هب  ار -  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  مالسلاهیلع و  یلع  زج  ص )  ) ربمایپ هک  تسا 

( انـسفنا  ) زا دوصقم  همطاف و  انئاسن )  ) زا دوصقم  و  نیـسح ، نسح و  انءانبا )  ) زا دوصقم  تسا : نینچ  هکرابم  يهیآ  لـیوأت  نیارباـنب  دـشاب ،
عامجا یمالسا  نادنمـشناد  ریز : حرـش  هب  دوزفا ، زین  ار  يرگید  لیلد  ناهرب ، نیا  رب  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

: دومرف ص )  ) ربمایپ یلع ، فرط  زا  يرای  تنواعم و  نآ  تسا  نیا  دـمحم ! ای  درک : ضرع  دـحا  گنج  زور  رد  لـیئربج  هک  نیا  رب  دـنراد 
تشادن و یلیلد  نوراه  رگید  [ . 469 « ] متسه نت  ود  امش  زا  نم  و  تفگ : هحفص 301 ] لیئربج [  و  متـسه ، وا  زا  نم  نم و  زا  وا  هک  هتبلا 
. دوبن اهنآ  رد  دـیدرت  يارب  ییاج  هک  درک  داریا  ياهدـنبوک  لیالد  مالـسلاهیلع  ماـما  اریز  درکن ، ادـیپ  تسبنب  زا  ندـمآ  نوریب  يارب  یهار 
هک دوب  نیا  دـشاب ، هدـمآ  ینید  لامعا  مامت  نآ  رد  هک  دروآ  مهارف  يرـصتخم  يهلاسر  شیارب  ات  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  نوراه  هاـگنآ 
نآ رد  یفالتخا  هک  تسا  يرما  هتـسد  کی  تسا : هتـسد  راهچ  نایدا  روما  ماـمت  : » تشون ریز  حرـش  هب  هللا ، مسب  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماـما 

تیاهن اهنآ  تسا و  نیملـسم  قافتا  دروم  ياهربخ  هدوب و  نآ  زا  ریزگان  هک  تسا  ییاهترورـض  رب  تما  عامجا  ناـمه  نیا  درادـن و  دوجو 
تسا يرما  رگید  يهتسد  دوشیم . طابنتسا  اهنآ  يور  زا  ياهزات ، دادیور  ره  ددرگیم و  هضرع  اهنآ  رب  ياههبش ، ره  هک  دنتسه  ییاهزیچ 

لیلد دـنراد ، عامجا  همه  نآ  لیوأت  رب  هک  باتک  زا  نادـب ، دـقتعم  دارفا  هک  تسا  نیا  لح  هار  دوریم و  راکنا  کش و  لامتحا  نآ  رد  هک 
دهد یهاوگ  ار  نآ  یتسرد  لوقع  هک  حیحـص  سایق  يور  زا  اـی  هدوبن و  نآ  رد  یفـالتخا  هک  ص )  ) ربماـیپ تنـس  زا  اـی  درواـیب و  یتسرد 

زا رتنییاپ  هک  یبلاطم  دیحوت و  هب  طوبرم  روما  عون  ود  نیا  دشاب و  هتشادن  راکنا  کش و  اهنآ  رد  یسک  ماوع ، ات  تما  صاوخ  زا  و  [ 470]
هچنآ نیاربانب  تسا . ینتبم  نآ  رب  ینید  روما  هک  تسا  يرما  نیا  و  نآ ، زا  رتنییاپ  و  یـسک ، تسوپ  ندیـشارخ  يهید  یتح  دندیحوت  دـح 

ار [ 471  ] هس نیا  زا  یکی  سک  ره  و  ینکیم ، در  دوب ، هدیـشوپ  وت  زا  نآ  یتسرد  هک  هچنآ  ینیزگیمرب و  دـش  تباث  لیلد  هب  وت  يارب  هک 
مکیادهل ءاش  ولف  ۀغلابلا  ۀجحلا  هللف  لق  : ] تسا هدومرف  نایب  شربمایپ  يارب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  ییاسر  لیلد  نآ  سپ  دـنک  داریا 

اب اناد  هک  نانچ  دمهفیم ، ار  نآ  شاینادان  يهمه  اب  دـسرب  هحفـص 302 ] نادان [  شوگ  هب  اسر  لماک و  لـیلد  تجح و  [ 472 [ ] نیعمجا
ناهرب دننادیم ، هچنآ  يهلیسو  هب  شقولخم  يارب  درادیمن و  اور  متس  یـسک  رب  تسا و  لداع  دنوادخ  هک  اریز  دنکیم ، كرد  دوخ  ملع 
هزاجا ار  وا  نوراه  هک  دوب  اج  نیا  دـنرکنم »... دـننادیمن و  هک  هچنآ  رب  هن  دـنکیم ، توعد  دـنراد  یهاگآ  هچنآ  رب  ار  ناـنآ  و  دروآیم ،

ینید روما  رب  ار  نینمؤملاریما -  نیملـسملا و  ۀـفیلخ  ماـنب  شیوخ -  نمـشد  تشگزاـب و  مالـسلاهیلع  ماـما  داد و  رارق  مارتـحا  دروم  داد و 
نیهارب لیالد و  نیرتمکحم  اب  ار  دوخ  رظن  تخاس و  نشور  ار  نانآ  راـتفگ  یتسرد  تیب و  لـها  ماـقم  هک  يروط  ناـمه  درک ، ییاـمنهار 

نم رظن  هب  هچنآ  دـناهدرک و  لقن  نوراه  اب  ار  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  زا  يرگید  يهرظانم  مالـسلامهیلع  تیب  لها  راثآ  نایوار  درک . تباث 
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ناتساد نیع  ام  لیذ  رد  تیعقاو . کی  ات  تسا  رتکیدزن  یفابلایخ  کی  هب  تسا و  یگتخاس  ياهناتساد  زا  هرظانم  نیا  هک  تسا  نآ  دسریم 
يریگولج جاجح  دورو  زا  يو ، فاوط  تقو  رد  نیرومأم  تفر ، مارحلا  هللا  تیب  جـح  مسارم  دـصق  هب  دیـشرلا ، نوراـه  مینکیم : لـقن  ار 

اب هتفاتـش و  ادخ  يهناخ  فرط  هب  یبرع  دـندید  نوچ  دـنتفرگ ، ار  وا  رود  نانابهگن  دوب ، فاوط  لوغـشم  وا  هک  نیب  نآ  رد  اما  دـندرکیم ،
نایم اج  نیا  رد  دـنوادخ  ورب ! راـنک  هفیلخ  يولج  زا  درم  يا  تفگ : درک و  وا  فرط  هب  ور  نوراـه  ناـبرد  دـشابیم ! فاوط  لوغـشم  يو 

يراددوخ يو  تعنامم  زا  بجاـح  [ . 473 [ ] دابلا هیف و  فکاعلا  ءاوس  : ] تسا هتفگ  و  دـنادیم ، ربارب  ار  همه  تسین و  لـئاق  یتواـفت  مدرم 
درم نآ  دـسوبب ، ار  دوسـالارجح  اـت  تساوخ  نوراـه  درکیم ، فاوط  وا  شیپاـشیپ  درم  نآ  درکیم ، فاوط  دیـشرلا  نوراـه  هچره  درک .

، تفرگ یشیپ  برع  درم  نآ  زاب  درازگ ، زامن  اج  نآ  رد  ات  تفر  ماقم )  ) هب دیشرلا  نوراه  دیـسوب ، ار  نآ  دناسر و  ار  شدوخ  وا  زا  رتولج 
داد ار  يو  ندومن  رضاح  روتسد  شبجاح  هب  تشگ ، یلوتسم  وا  رب  بضغ  دش و  روهلعـش  نوراه  مشخ  شتآ  داتـسیا ، زامن  هب  وا  يولج  و 
نم اـب  وا  رگا  مورب ، يو  دزن  اـت  مرادـن  وا  هب  يراـک  نم  باـیرد ! ار  نینمؤـملاریما  تفگ : درک و  درم  نآ  هحفـص 303 ] هب [  ور  بجاـح  و 
دوخ هاگنآ  هتفگ ، تسار  تفگ : نوراه  تفگ ، هک  ار  نایرج  تفر و  نوراه  دزن  بجاح  تسا ! نم  دزن  ندـمآ  هب  رتراوازـس ، دراد  يراک 

يهزاجا نم  هب  وت  هک  تسا ، نم  ياـج  اـجک  نیـشنب . برع  درم  يا  تفگ : درک و  مالـس  وا  رب  دیـسر ، وا  دزن  هک  یتقو  تفر ، وا  بناـج  هب 
رگا منیـشنیم و  مه  نم  ینیـشنب  یهاوخب  رگا  وـت  تسا و  هدرک  نییعت  شناگدـنب  يارب  هک  تسا  ادـخ  يهناـخ  اـج  نیا  یهدیم ، نتـسشن 

نوچمه وت ! رب  ياو  تفگ : وا  هب  تسشن و  دوب ، هدرک  ضغب  نیگمـشخ و  هک  یلاح  رد  نوراه  سپ  منیـشنیمن !! مه  نم  ینیـشنن  یهاوخب 
یهد خـساپ  یناوتن  رگا  مسرپیم و  ییاهزیچ  وت  زا  نم  مراد . ینتفگ  ياهفرح  نم  هک  یلاح  رد  يرآ  دوشیم !؟ ناهاشداپ  محازم  ییوت 
داریا ضارتعا و  شـسرپ  اـی  دزوماـیب و  دـهاوخیم  هک  تسا  یـسک  شـسرپ  عون  زا  وت ، شـسرپ  نیا  تفرگ . یهاوخ  رارق  نم  تیذا  دروم 

. یلوؤسم وت  هک  یلاح  رد  سرپب  و  تسا ، لوؤسم  ياهدنسرپ  فرط  زا  هک  نیـشنب  یـسک  ياج  رد  تسا . ییوجـشناد  شـسرپ  هکلب  تسا ؟
و هدفه ، رب  هس  هاجنپ و  دص و  ات ، راهچ  دون و  ات ، راهچ  یـس و  ات ، هدـفه  ات ، جـنپ  یکی ، بجاو ، تسا ؟ بجاو  وت  رب  زیچ  هچ  نم ، هب  وگب 

دیدنخ دیـشرلا  نوراه  تسا . یکی  هب  یکی  و  یکی ، یگدنز ، نارود  مامت  زا  و  ات ، جنپ  تسیود ، زا  و  یکی ، لهچ ، زا  و  یکی ، هدزاود ، زا 
باسح نید  مامت  هک  ینادیمن  ایآ  يرامـشیم !!؟ ار  دادعا  نم  يارب  وت  مسرپیم و  بجاو  زا  نم  وت ، رب  ياو  تفگ : یگرخـسم  لاح  اب  و 
هحفـص نم [  ۀبح  لاقثم  ناک  نا  و  ، ] درک تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  تفرگیمن ، باسح  قیالخ  زا  دـنوادخ  دوبن ، باسح  نید  رگا  تسا و 

ار وت  هورم  افص و  نیب  ات  مهدیم  روتسد  هن  رگا  و  هدب ! حیـضوت  نم  يارب  یتفگ  هچنآ  [ . 474 .[ ] نیبساح انب  یفک  اهب و  انیتا  لدرخ  [ 304
يهدنخ زا  نوراه  دیدنخ و  بجاح  يهتفگ  زا  برع  درم  نآ  شخبب ! ماقم  نیا  رطاخ  هب  ادخ و  هب  ار  وا  تفگ : نوراه  هب  بجاح  دنـشکب .

نت ود  امـش  زا  کـی  مادـک  منادیمن  هک  اریز  مدرک !! امـش  دروـم  رد  هک  یبـجعت  زا  يدـیدنخ ؟ ارچ  تـفگ : يو  هـب  دـش و  بـضغ  رد  وا 
: تفگ دیـشرلا  نوراه  دروایب !!؟ دوز  دهاوخیم  ار  هدـماین  لجا  هک  نآ  ای  و  دنـشخبب ، دـهاوخیم  ار  هدمآرـس  رمع  هک  نآ  ایآ  دـیرتنادان ،
هک دراد ، زامن  تقو  جـنپ  تسا ، دـحاو  کی  شماـمت  هک  تسا  مالـسا  نید  تسا ، یکی  بجاو  نم : نخـس  اـما  نک ! ریـسفت  یتفگ ، هچنآ 

مدوصقم یکی ، هدزاود ، زا  نم : لوق  اما  و  حیبست . هس  هاجنپ و  دصکی و  اب  ریبکت ، راهچ  دون و  هدجـس و  راهچ  یـس و  دـناتعکر و  هدـفه 
رانید کی  دنوادخ  دشاب  کلام  یسک  هک  رانید  لهچ  زا  مدوصقم  یکی ، ات ، لهچ  زا  يهلمج : اما  و  تسا . لاس  هام  هدزاود  زا  ناضمر  هام 

بجاو مهرد  جنپ  دنوادخ  دشاب ، اراد  یـسک  هک  یمهرد  تسیود  زا  ینعی  ات ، جنپ  ات ، تسیود  زا  ترابع : اما  تسا و  هدـینادرگ  بجاو  ار 
رگا هک  تسا  ینعم  نیا  هب  یکی ، هب  یکی  ترابع : اـما  دوب و  مالـسالا  ۀـجح  مروظنم  یکی ، رمع ، ماـمت  رد  منخـس : اـما  تسا و  هدـینادرگ 

رد نوراه ، سپ  [ . 475 ...[ ] سفنلاب سفنلا  تسا ...[ : هدومرف  لاعتم  يادخ  دوش ، هتخیر  وا  نوخ  دیاب  دزیرب ، ار  یسک  نوخ  قحانب  یـسک 
نآ هک  دنهدب ، وا  هب  يرز  يهردب  ات  داد  روتسد  هاگنآ  وت !! رب  نیرفآ  تفگیم : دوب ، هدش  هدزتفگـش  تخـس  وا  ناوارف  ملع  زا  هک  یلاح 
هک ياهلأسم  رطاخ  هب  ای  مندز و  فرح  رطاخ  هب  ایآ  یتسناد ؟ رز  يهردـب  نیا  قحتـسم  ارم  هچ  رطاـخ  هب  تفگ : هحفص 305 ] برع [  درم 

دـشاب وت  نآ  زا  رز  يهردب  نیا  يداد  خساپ  ار  نآ  رگا  وت  مسرپیم ، ياهلأسم  وت  زا  نیاربانب ، تنتفگ . نخـس  رطاخ  هب  هکلب  مدرک ؟ حرطم 
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زا هدـنز  يارقف  رب  ار  اـهنآ  نم  اـت  ازفیب  نآ  رب  زین  رگید  يهردـب  کـی  دوخ  وت  يدادـن ، خـساپ  رگا  هدـب ، هقدـص  اـج  نیمه  رد  ار  نآ  وت  و 
ءاسفنخ وگب : نم  هب  سرپب ؟ هدیـسر  ترظن  هب  هچنآ  تفگ : وا  هب  دندرک و  رـضاح  يرگید  يهردب  ات  داد  روتـسد  نوراه  مهدب . مناشیوخ ،

ياو تفگ : يو  هب  ضارتعا  تروص  هب  تشگ ، یلوتسم  وا  رب  مشخ  دش و  نوگرگد  نوراه  گنر  ریش ؟ ای  دهدیم  هناد  شاهچب  هب  [ 476]
یتسرپرس هک  یسک  تسا : هدومرف  هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  لوق  زا  یـسک ، زا  نم  ینکیم ؟ یـشسرپ  نینچ  ینم ، نوچمه  زا  هک  وت  رب 

رما زا  هک  ار  هچنآ  تسا  مزال  یتما ، نیا  رادـمامز  وت  تسا . هدـش  هداد  وا  هب  مدرم  نآ  يهمه  لـقع  ردـقب  دریگیم ، هدـهع  هب  ار  یناـمدرم 
! ریگب ار  رز  يهردـب  ود  هدـب و  حیـضوت  نم  يارب  هن ، يراد ؟ لاؤس  نیا  رب  یخـساپ  ایآ  یهد ، باوج  دـیاب  دنـسرپیم  تاـبجاو  زا  تنید و 

یگدنز يزور و  درک و  قلخ  كاخ  زا  ار  اهنآ  يهمه  دیرفآ ، نوخ  نیگرـسیب و  ار  نیمز  ناگدنبنج  دـیرفآ ، ار  نیمز  هک  یتقو  دـنوادخ 
زا وا  یگدنز  ریش ، هن  دهدیم و  هناد  وا  هب  ددرگیم ، دلوتم  دوشیم و  ادج  شردام  زا  نینج  نآ  هک  یماگنه  داد و  رارق  كاخ  رد  ار  اهنآ 

تفرگ و ار  هردب  ود  نآ  برع ، درم  نآ  سپ  دوب . هدشن  شیامزآ  یلاؤس  نینچ  هب  یسک  چیه  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نوراه  تسا . كاخ 
، تسا مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  يو  هک  دش  مولعم  دندیسرپ ، يو  مان  زا  و  دندرک ، لابند  ار  وا  مدرم  زا  یضعب  تفر ، دوخ  هار  هب 

دشاب تخرد  نآ  زا  گرب  نیا  هک  تسا  راوازـس  هحفـص 306 ] تفگ [ : نوراه  دندناسر ، وا  عالطا  هب  ار  نایرج  نوراه و  شیپ  دنتـشگرب 
رد نوراه ، يارب  ماما  تمحازم  رب  لمتشم  ناتـساد ، نیا   - 1 تسا : ریز  تاکن  هدـش ، تیاور  نیا  رد  ام  دـیدرت  ثعاب  هک  هچنآ  و  [ . 477]

لمع نیا  رب  هک  ینید  يهجیتن  چـیه  اج  نیا  رد  تسا و  رود  هب  وا  شور  هار و  ماما و  سدـقم  تحاس  زا  هک  تسا  يو  زامن  فاوط و  دروم 
تدم هک  نیا  اب  ماما ، زا  يو  تخانش  مدع  نوراه و  رب  مالـسلاهیلع  ماما  تیـصخش  ندوب  ناهنپ   - 2 تسا . هتشادن  دوجو  زین  دشاب  بترتم 

رب ماما ، رما  هک  دوبن  نکمم  و  تخانشیم ، ار  ماما  نوراه  هکنآ  دوجو  اب  تسا  هدیشک  لوط  یتدم  دوخ  هک  تسا  هدرکیم  هرظانم  يزارد 
ماما و رد  هک  یتعانم  ماقم  اب  مالـسلاهیلع -  ماما  تحاس  زا  الماک  هک  ماما  طسوت  نوراه  زا  رز  يهردب  ود  نآ  نتفرگ   - 3 دشاب . یفخم  وا 

شسرپ زا  شداعبا  مامت  اب  ناتساد  نیا   - 4 تسا . رودب  میراد -  غارس  نامز  ناهاشداپ  رگید  نوراه و  هب  مالـسلاهیلع  ماما  ندرکن  ینتورف 
روما و نیا  زا  يرایـسب  هک  یتـسارب  تیعقاو ... اـت  تسا  رتـکیدزن  يزادرپلاـیخ  هب  تسین و  قـطنم  زا  يرود  یخوـش و  زا  یلاـخ  خـساپ ، و 
زا ار  زیچ  همه  هک  ، ) هضوفم هورگ  روط  نیمه  دناهتـشاد و  ولغ  مالـسلامهیلع  همئا  هرابرد  هک  تسا  هدـش  هتخاـس  يدارفا  طـسوت  اهناتـساد 

درادن . تحص  یتسرد و  زا  نم -  يهدیقع  هب  ياهرهب -  هنوگ  چیه  و  دناهتشادنپ ) ادخ  زا  عطقنم  هدش و  راذگاو  همئا  هب  ادخ  فرط 

دوهی ياملع  اب  ماما  جاجتحا 

رـضحم هب  هک  یتقو  دننک ، جاجتحا  يو  اب  مالـسا  يهرابرد  دنـسرب و  قداص  ماما  روضح  ات  دـنتفرگ  میمـصت  دوهی  نادنمـشناد  زا  یهورگ 
دمحم توبن  رب  لیلد  هزجعم ، مادک  دنتفگ : و  ص )  ) ادخ لوسر  توبن  رب  ناهرب ، لیلد و  تساوخرد  هب  دندرک  عورش  دندش ، بایفرش  ماما 

، تسا هتـشاد  نایب  هک  اهزیچ  رگید  مارح و  لالح و  همه  نآ  اب  تسا ، هدرک  هریخ  ار  ناگدننیب  ياهلقع  هک  شراوتـسا  باتک  تسا ؟ (ص )
ماما تسا ؟ تسار  ییوگیم ، وت  هک  يروط  نآ  مینادـب  اجک  زا  هحفـص 307 ] دشکیم [ . ازارد  هب  مییوگب  ار  اهنآ  يهمه  میهاوخب  ام  رگا 

یـسوم يارب  توبن  ياـههناشن  زا  امـش  هک  ار  هچنآ  مینادـب  اـجک  زا  اـم  و  تفگ : ناـشیا  هب  دوب ، یکدوک  زور  نآ  هک  مالـسلاهیلع  یـسوم 
هک یکدوـک  يهتفگ  يور  زا  زین  ار  اـم  ربـخ  یتـسار  سپ  میتـسناد . ار  نآ  ناـیوگتسار  يهـتفگ  يور  زا  اـم  تـسا ؟ تـسار  دـییوگیم ،

ماما نخـس  هب  دندش و  هدزتهب  نانآ  بیترت  نیا  هب  دـینادب . تسا  هتخومآ  وا  هب  نالقان ، يهلیـسو  هب  تخانـش  شزومآ و  نودـب  دـنوادخ ،
: دـنتفگیم هک  یلاح  رد  دـندرک ، نالعا  ار  دوخ  مالـسا  اراکـشآ  دـندروآ و  ناـمیا  تسا -  هدوب  هزجعم  قح  هب  هک  مالـسلاهیلع -  مظاـک 

بناج زا  ییاهتجح  هدننک و  تیاده  ناماما  امـش  تسا و  ادخ  يهداتـسرف  دمحم  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادـخ  هک  میهدیم  یهاوگ 
 - هللادبعوبا دندش . ناملسم  يو  تسد  هب  هورگ  نآ  دروآ و  ار  لیلد  نیا  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  هک  نیا  زا  سپ  دیتسه ... مدرم  رب  دنوادخ 
داد روتسد  سپس  و  ینم . زا  دعب  ماما  وت  دومرف : وا  هب  دز و  هسوب  ار  شنامـشچ  نیبام  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع -  قداص  ماما 
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[ . 478  ] دنتشگزاب نایوگساپس  ناشیا  دنداد و  ياهدیده  ياهماج و  اهنآ  هب  ات 

ههیرب اب  ماما  جاجتحا 

وربور یمالسا  ياههورگ  يهمه  اب  وا  دوب ، تیاده  يایوج  قح و  نتفای  ددص  رد  دوب و  هتسجرب  نادنمشناد  زا  يراصن و  ناگرزب  زا  ههیرب 
مکح نب  ماشه  فصو  دندوب و  هدرک  فیرعت  وا  يارب  هعیش  زا  دوب ، هدیـسرن  شرظن  دروم  فده  هب  اما  دوب ، هدرک  جاجتحا  نانآ  اب  هدش و 
یتقو دندوب ، وا  هارمه  هب  يراصن  نادنمشناد  زا  رفن  دص  هک  یلاح  رد  دورب  ماشه  دزن  ات  تفرگ  میمصت  هک  دوب  نیا  دوب . هدینـش  ار  [ 479]

، داد خساپ  اهنآ  مامت  هب  ماشه  دیسرپ و  يو  زا  یتدیقع  یمالک و  لئاسم  نیرتمهم  زا  هحفص 308 ] تفای [ ، روضح  ماشه  سلجم  رد  هک 
. دندیسر مالسلاهیلع  یسوم  ماما  تمدخ  قداص ، ماما  رادید  زا  شیپ  دننک ، تاقالم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اب  ات  دنتفر  اهنآ  يهمه  سپس 

وت عالطا  ههیرب ! يا  : » دومرف درک و  ههیرب  هب  ور  مالسلاهیلع  ماما  دناسر ، ماما  ضرع  هب  ههیرب  اب  ار  دوخ  نانخـس  تارظانم و  ناتـساد  ماشه 
ماما هاگنآ  مراد !! نآ  لیوأت  لمع  هب  نانیمطا  رایـسب  يراد ؟ نآ  لیوأت  هب  ینانیمطا  هچ  مملاع . نادـب  نم  تسا ؟ هنوگچ  ناتدوخ  باتک  زا 

هب دروآ  نامیا  دینش  ار  نآ  ههیرب  هک  یتقو  دومرف ». تئارق  بترم  روط  هب  تمـسق  هب  تمـسق  درک و  لیجنا  ندناوخ  هب  عورـش  مالـسلاهیلع 
ای وت  شیپ ، لاس  هاجنپ  زا  تفگ : درک و  ترضح  نآ  هب  ور  دشابیم و  توبن  يهرجش  زا  مالـسلاهیلع  ماما  تسا و  قح  مالـسا  نید  هک  نیا 
اب ار ، ناتساد  ماشه  دندش . بایفرش  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  یگمه  دندروآ و  مالسا  شرـسمه  وا و  سپـس  متـسجیم !! ار  وت  لثم 

درک و يو  هب  ور  دیدرگ و  رورسم  داش و  ماما  درک . لقن  ترـضح  نآ  يارب  مالـسلاهیلع  یـسوم  شدنزرف  تسد  هب  ههیرب ، ندروآ  مالـسا 
اجک زا  امـش  موش ! تیادـف  تفگ : درک و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ور  ههیرب  [ . 480 « ] میلع عیمـس  هللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀیرذ  : » تفگ

هک نانچ  میناوخیم  ار  اهنآ  ام  تسا و  ام  رایتخا  رد  ءایبنا ، زا  تثارو  هب  اهنآ  : » دومرف دـیتخومآ !!؟ ار  ناربمایپ  ياهباتک  لـیجنا و  تاروت و 
رارق نیمز  يور  ار  یتجح  دنوادخ  هک  یتسارب  دندرکیم . وگزاب  دوخ  نانآ ، هک  يروط  نامه  مینکیم  وگزاب  دـندناوخیم و  ناشیا  دوخ 

. تشگ يو  صلاخ  نارای  زا  دش و  مالسلاهیلع  ماما  مزالم  ههیرب ، منادیمن »! دیوگب : دنسرپب و  هحفص 309 ] يزیچ [  وا  زا  هک  تسا  هدادن 
ایند زا  راوگرزب  نآ  تایح  نامز  رد  هک  نیا  ات  تسویپ ، مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  هب  دومرف ، تلحر  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک  یماـگنه 

[ . 481  ] تفر

بهار اب  ماما  يهرظانم 

میظعت ار  وا  ناـنآ ، دـشیم و  رهاـظ  اـهنآ  روضح  رد  راـبکی  یلاـس  دنتـشادیم و  یمارگ  سدـقم و  ار  وا  يراـصن  هک  دوب  یبهار  ماـش  رد 
ار وا  فارطا  موق ، ناگرزب  نانابهر و  هک  یلاح  رد  درک ، رادـید  يو  اب  دومنیم  هظعوم  هک  يزور  نامه  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  دـندرکیم .
ام زا  يرآ . یبیرغ ؟ وت  درم ، يا  : » تفگ درک و  ماـما  هب  یهاـگن  بهار  دـش ، رقتـسم  نمجنا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  یتقو  دـندوب . هتفرگ 

ناشنانادان زا  یتسه ؟ ناشنانادان  زا  ای  یناشیا و  نادنمـشناد  زا  ایآ  يرآ . ياهموحرم ؟ تما  زا  متـسین . امـش  زا  ییام ؟ فلاـخم  اـی  یتسه و 
یبوـط تخرد  تفگ : درک و  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  لـئاسم  نیرتهدـیچیپ  زا  لاؤـس  هب  عورـش  هدز و  شیپ  تسد  دـش ، نارگن  بهار  متـسین .
يهمه رد  شیاههخاش  تسا و  ص )  ) دمحم يارس  رد  امش و  دزن  مه  تسا و  ام  دزن  یسیع و  يهناخ  رد  شلصا  هک  تسا  یتخرد  هنوگچ 

. دسریم اهاج  اهناکم و  يهمه  هب  تسا  نامسآ  رد  دوخ  هک  نیا  اب  شوترپ  هک  تسا  دیـشروخ  نوچمه  یبوط  تخرد  دشابیم ؟ اههناخ 
ماـعط دوشیمن ؟ هتـساک  نآ  زا  يزیچ  هنوگچ  و  دوـشیمن ؟ ماـمت  دـنروخب ، هچره  تشهب  كاروـخ  زا  هک  تسا  هنوـگچ  هحفـص 310 ] ] 

ياهدرتـسگ يهیاـس  تشهب  رد  دوشیمن . مک  نآ  زا  يزیچ  چـیه  دوشیم و  هدافتـسا  نآ  رون  زا  هک  تسا  اـیند  رد  غارچ  نوچمه  یتـشهب ،
یلا رت  ملأ  : ] دومرف توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگنآ  تسا . هدرتـسگ  ياهیاـس  باـتفآ ، عولط  زا  شیپ  تسا  یتـقو  نآ ، تسیچ ؟ هیاـس  نآ  تسا ،

تقیقح رد  اـهنآ  طـیاغ ؟ هن  دـنراد و  لوب  هن  هنوـگچ  دـنماشآیم ، دـنروخیم و  هک  نیا  اـب  تشهب  لـها  [ . 482 [ ] لظلا دـم  فیک  کـبر 
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هب هک  یتقو  ناسنا  دنربیم ؟ نامرف  دنهد ، يروتـسد  هک  نیا  نودب  هنوگچ  دنراد ، ینارازگتمدخ  نایتشهب  دنردام . محر  رد  نینج  نوچمه 
وا دوصقم  ینامرف ، نودب  دنوشیم و  علطم  زین  نارازگتمدخ  بیترت  نیا  هب  دنوشیم . هاگآ  نآ  زا  شندب  ياضعا  دنکیم ، ادیپ  زاین  يزیچ 

بهار و هاگنآ  یتفگ ». تسار  تسا . هللا ] الا  هلا  ال  : ] هدنب راتفگ  تشهب  دیلک  هرقن ؟ زا  ای  تسا و  الط  زا  تشهب  ياهدیلک  دـنروآیمرب . ار 
رد ار  نآ  زا  يرگید  شخب  اـم  مالــسلاهیلع ، ماـما  تاـجاجتحا  تارظاــنم و  زا  یخرب  دوـب  نـیا  [ . 483  ] دـندروآ مالـسا  شناسک  يهمه 

درک . میهاوخ  وگزاب  باتک  رگید  ياهلصف 

ماما ندورس  رعش 

اـضر ماما  هک  تسا  هدرک  لـقن  راوگرزب  هحفص 311 ] نآ [  زا  يراعـشا  دیفم  خیـش  تسا . كدنا  رایـسب  مالـسلاهیلع  ماما  ییارـسرعش  اما 
امبرلف هرکت  ام  يرت  اموی ال  لعلف  اعفادـم  ءازعلاب  هراکملل  نک  تسا : هداد  تبـسن  شراوگرزب  ردـپ  هب  هدـناوخ و  نومأـم  يارب  مالـسلاهیلع 

يذـألا و نم  روقولا  مستبا  اـمبرل  هوفمل و  هنا  باوجلا و  رذـح  هناـسل  بیدـألا  نزخ  اـمبرل  هوممل و  هنا  نویعلا و  هیف  تسفاـنتف  یتفلا  رتتـسا 
نآ رد  درک و  رذگ  رصدت )  ) مان هب  ییاتسور  هب  دوخ  شدرگ  نمـض  رد  يرـصم  نونلاوذ  هک  دناهدرک  لقن  [ . 484  ] هوأتی هرح  نم  هریمض 

یبنلا يدج  مظعملا و  قیتعلا  تیبلا  ۀکم و  مزمز و  نیرعشملا و  ینمنبا و  انأ  دوب : هتشون  راعشا  نیا  راوید  نآ  يور  هک  دید  ار  يراوید  اج 
یمع و هللا  لوسر  اطبس  میرم و  ۀلیدع  اهانددع  ام  اذا  اهرونب  ءاضتسملا  لوتبلا  یمأ  ملسم و  لک  یلع  ضرف  هتیالو  يذلا  یبأ  یفطـصملا و 

مل تنک  ناف  مهیبن  دعب  قلخلا  اذه  ۀمئأ  معنت  نوزئافلا و  يزجی  موی  زفت  ۀیالو  لبحب  مهنم  قلتعت  یتم  مجنأ  ۀعـست  راهطألا  هدالوأ  يدلاو و 
لین عطتـسا  مل  اهبحرب و  ءاضفلا  ضرألا  یب  تقاضف  یمترت  ءرملاب  مایألا  فوخلا و  هب  یمترا  يذلا  یمطافلا  يولعلا  انأ  ملعاف  کلذب  ملعت 

مل نم  مالـسالا  وخأ  سیلف  ۀلاح  لک  یف  هللا  رمأل  ملـس  مملا و  تئـش و  نا  رقاف  يرعـشب  اهیلع  بتاک  انا  یتلا  رادلاب  تمملاف  ملـسب  ءامـسلا 
هدرک رارف  يرگمتس  يهطلـس  زا  هک  تسا  يولع  يدرف  رعـش ، نیا  هدنیارـس  هک  مدیمهف  دیوگیم : نونلاوذ  هحفص 312 ] [ . ] 485  ] ملسی

نآ هب  هک  دشاب  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  زا  راعـشا  نیا  تسا  هداد  لامتحا  یـسلجم ، تسا و  هدوب  نوراه  تفالخ  نامز  رد  هیـضق  نیا  تسا .
زا مالـسلاهیلع  ماما  هاگچیه  هک  تسا  دـیعب  تهج  نآ  زا  بلطم  نیا  و  تسا ، هتـشون  ار  اهنآ  شنانمـشد  اب  تجح  مامتا  باب  زا  هتفر و  اـج 

هدرکیم ضارتعا  نامز  ناهاشداپ  رگید  نوراه و  هب  هدوب و  هنیدم  رد  هراومه  هکلب  تسا  هدیـسرتن  یطیارـش  چـیه  رد  هدرکن و  رارف  هطلس 
درک . میهاوخ  نایب  ار  نآ  لیصفت  هب  هدنیآ  رد  ام  دسرتب ، تفالخ  روج  زا  ای  دنک و  رارف  هطلس  زا  هک  نیا  نودب 

ماما راصق  تاملک 

 - میاهدروآ اج  نیا  رد  ام  هچنآ  زا  شیب  یعامتجا -  یقالخا و  لئاسم  زا  ياهراپ  يهرابرد  هک  دراد  ياهنامیکح  تاملک  مالـسلاهیلع  ماـما 
کنیب و ۀمشحلا  بهذت  ال  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  میدرک . هدنسب  اهنآ  رکذ  هب  یحرش  حیـضوت و  هنوگچیه  نودب  ام  تسا و  هدومرف  نایب 
ار نآ  زا  یشخب  يربب ، نایم  زا  ار  تناملسم  ردارب  دوخ و  نیبام  بدا  تمشح و  ادابم  .« » ءایحلا باهذ  اهباهذ  ناف  اهنم ، قبا  و  کیخأ ، نیب 
هحفـص 313] ۀـقدصلا [ ». لضفأ  نم  فیعـضلل  کنوع  : » دومرف زین  و  تسا ». اـیح  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  بدا ، نتفر  ناـیم  زا  هک  نک  ظـفح 
هک دـناد  سک  نآ  ار  ملظ  یتخـس  .« » هیلع هب  مکح  نم  روجلا  ةدـش  فرعی  : » دومرف و  تسا ». اههقدـص  نیرتالاب  زا  ناوتاـن ، هب  وت  کـمک  »
زا رتشیب  لقاع  زا  نادان  بجعت  .« » لهاجلا نم  لقاعلا  بجعت  نم  رثکأ  لقاعلا  نم  لهاجلا  بجعت  : » دومرف زین  و  دشاب ». هدـش  موکحم  نادـب 
زا تساوخرد  « » ۀعقدم ۀجاح  وأ  لقثم ، مرغ  وأ  عطقنم ، مد  یف  ثالث : یف  الا  ۀلأسملا  حلـصت  ال  : » دومرف و  تسا ». نادان  زا  دنمدرخ  بجعت 
مدآ يدـنمزاین  ای  تسدیهت و  صخـش  ماو  يهراـبرد  هداـتفا و  ياهراـچیب  ندرگ  هب  هک  ینوخ  رد  تجاـح : هس  رد  رگم  تسین  اور  یـسک 
هوک زا  رتالاو  نمؤم  « » ءیشب هنید  لفتسی  نمؤملا ال  و  لواعملاب ، لفتـسی  لبجلا  لبجلا ، نم  زعأ  نمؤملا  : » دومرف و  هدنامرد ». نیـشنکاخ و 

نابلجی قدصلا  ۀنامألا و  ءادأ  : » دومرف زین  و  دوشن ». هتساک  هلیسو  چیه  هب  نمؤم ، نید  زا  یلو  دنشاپب  مه  زا  گنلک  هلیسو  هب  ار  هوک  تسا ،
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رقف و ثعاب  ییوگغورد ، تنایخ و  يزور و  بلج  ثعاب  ییوگتـسار ، تناما و  يادا  « » قافنلا رقفلا و  نابلجی  بذکلا  ۀـنایخلا و  و  قزرلا ،
تسود ارم  هک  دروخیم  دنگوس  ادخ  هب  دنکیم و  دومناو  يدرم  دیـسرپ : راوگرزب  نآ  زا  ینیادم  قحـسا  نب  هللادیبع  دنتـسه ». یتسدگنت 

سپ يامزایب ، ار  تلد  .« » الف الا  هبحت و  ناف  کبلق  نحتما  : » دومرف دیوگیم ؟ تسار  وا  هک  مروخب  مسق  ادخ  هب  مناوتیم  نم  ایآ  درادیم ،
عاض هلمع  نم  سیل  ام  فلکت  نم  : » دومرف هحفص 314 ] روخن [ ». مسق  هن ، رگا  روخب و  مسق  يرادیم  تسود  ار  وا  لد ، هب  هک  يدید  رگا 
هدرک تنایخ  شناـمرآ  رب  هتخاـس و  هاـبت  ار  دوخ  لـمع  دریگ ، هدـهعرب  تسین  طوبرم  وا  هب  هک  ار  يراـک  سک  ره  .« » هلمأ باـخ  و  هلمع ،

هک نآ  یکی  سک : ود  يارب  رگم  تسین ، يریخ  یگدـنز  رد  .« » قطاـن ملاـع  وا  عاو  عمـسمل  ـالا  شیعلا  یف  ریخ  ـال  : » دوـمرف زین  و  تـسا ».
ۀلزنمب لداعلا  ناطلـسلا  نا  و  مکناطلـس ، حالـص  نم  مکحالـص  نا  : » دومرف و  دیوگب ». دنادب و  هک  نآ  يرگید  و  دریگ ، ارف  دهد و  شوگ 

. تسا امـش  رادمامز  تحلـصم  زا  هتـساخرب  امـش  یبوخ  .« » مکـسفنال نوهرکت  ام  اوهرکا  مکـسفنال و  نوبحت  ام  هل  اوبحأف  میحرلا ، دـلاولا 
وا رب  و  دـیرادیم ، تسود  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  دـیرادب  تسود  وا  يارب  سپ  تسا ، نابرهم  ردـپ  يهلزنم  هب  لداع  رادـمامز  هک  یتسارب 

کیخأ و نع  كرصب  کعمس و  بذک  دمحم  ای  : » دومرف لضف  نب  دمحم  هب  مالسلاهیلع  ماما  دیدنسپیمن ». دوخ  رب  هک  ار  هچنآ  دیدنسپن 
هب تبـسن  ار  تاهدینـش  هدید و  دمحم ! ای  .« » هنیـشی ائیـش  نعیذت  مهبذک و ال  هقدصف و  الوق : کل  لاق  و  ۀماسق ، نوسمخ  كدـنع  دهـش  نا 

نک و رواب  ار  وا  نخس  دیوگ ، وت  هب  ار  ینخـس  وا  و  دننک . دای  دنگوس  وت  شیپ  مدرم  زا  هورگ  هاجنپ  هک  دنچره  نک  بیذکت  ینید ، ردارب 
یمر نمک  ناک  ص )  ) یبنلا یلع  ةالـصلا  هللا و  یلع  ءانثلا  لبق  اعد  نم  : » دومرف ینک »! ییوگدـب  وا  زا  ادابم  نکم و  رواب  ار  ناشیا  ناـنخس 

يزادناریت نامک ، هز  نودب  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک ، اعد  ص )  ) ربمایپ رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  شیپ  سک  ره  .« » رتو الب  مهـسب 
زین و  تسا ». جرف  راظتنا  ادخ ، تفرعم  زا  سپ  اهتدابع  نیرتالاب  .« » جرفلا راظتنا  ۀفرعملا  دـعب  ةدابعلا  لضفا  : » دومرف و  هحفص 315 ] دنک [ ».

ثعاب مغ ، يداـیز  .« » مرهلا ثروت  مهلا  ةرثک  : » دومرف و  تسا ». درخ  زا  یمین  مدرم ، هب  تبحم  .« » لـقعلا فصن  ساـنلا  یلا  ددوتلا  : » دومرف
، لایع یمک  .« » نیراسیلا دـحأ  لاـیعلا  ۀـلق  : » دومرف و  تسا ». یقلخجـک  ثعاـب  یگدزباتـش ، .« » قرخلا یه  ۀـلجعلا  : » دومرف و  تسا ». يریپ 

زین و  تسا ». هدرک  یـساپسان  دزاس ، نیگمغ  ار  شردام  ردپ و  سک  ره  .« » امهقع دقف  هیدلاو  نزحأ  نم  : » دومرف و  تسا ». يرگناوت  یعون 
.« ۀبیـصملا ردـق  یلع  ربصلا  لزنی  و  ۀـنؤملا ، ردـق  یلع  ۀـنوعملا  لزنی  هللا  و  بسح ، وأ  نید  يذ  دـنع  الا  ۀعینـص  نوکت  ۀعینـصلا ال  : » دومرف
ربص و  دنکیم ، لزان  فرصم  يهزادنا  هب  ار  کمک  دنوادخ  لیصا ، رادهداوناخ و  صخش  رادنید و  هب  رگم  تسین ، اجب  نارگید  هب  یکین  »

فرعی هحفص 316 ] یتح [  اریخ  دحأب  نطی  نأ  دحأل  لحی  مل  قحلا  نم  بلغأ  روجلا  ناک  اذا  : » دومرف و  دتسرفیم ». ورف  تبیـصم  ردقب  ار 
هب ار  وا  هک  نیا  رگم  دـشاب ، نیبشوخ  يرگید  هب  اـت  تسین  اور  یـسک  رب  دـشاب ، قح  یتـسرد و  زا  شیب  يراکمتـس  هاـگره  .« » هنم کـلذ 

هچره تسا ، وزارت  يهفک  ود  نوچ  نمؤم  .« » هئالب یف  دیز  هنامیا  یف  دـیز  املک  نازیملا  یتفک  لثم  نمؤملا  : » دومرف زین  و  دسانـشب ». یکین 
، تشاد روضح  دنتشاذگیم  ربق  نایم  ار  یتیم  مدرم  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  ماما  ددرگ ». نوزفا  شايراتفرگ  رب  دوش ، هدوزفا  شنامیا  هب 

هتسیاش تسا ، نیا  شرخآ  هک  يزیچ  .« » هرخآ فاخی  نأ  قیقحل  هلوأ  اذه  ائیش  نا  و  هلوأ ، یف  دهزی  نأ  قیقحل  هرخآ  اذه  ائیـش  نا  : » دومرف
نیدلا و ۀنؤم  تدتشا  : » دومرف و  دنـسرتب ». شنایاپ  زا  هک  تسا  راوازـس  تسا ، نآ  شزاغآ  زا  هک  يزیچ  دوش و  ییاسراپ  شزاغآ  زا  تسا 
.« اهیلع کنونیعی  اناوعأ  دجت  کناف ال  ةرخآلا  ۀنؤم  امأ  و  اهیلا ، کقبـس  دق  ارجاف  تدجو  الا  كدی  دـمت  کناف ال  ایندـلا  ۀـنؤم  امأ  ایندـلا ،

هتفرگ یشیپ  وت  رب  نآ  رد  يراکهبت  هک  ینیبیم  ینک ، زارد  تسد  هچره  هب  ار ، ایند  يهنیزه  اما  تسا ، یتخـس  ود  ره  ایند  نید و  يهنیزه  »
ام کسفن  نم  کناوخال  لذـبت  ال  : » دومرف و  دـننک ». کمک  هراـب  نآ  رد  ار  وت  اـت  يرادـن  يرواـی  راـی و  ار ، ترخآ  يهنیزه  اـما  و  تسا ،

اهنآ هب  هک  دـشاب  يدوس  زا  شیب  وت  يارب  شنایز  هک  راذـگن  هیام  ردـقنآ  دوخ  زا  تناتـسود ، يارب  .« » مهل هتعفنم  نم  مظعأ  کیلع  هررض 
ای لاق : يدیب و  ذخأ  نیـسحلا  نب  یلع  یبأ  نا  لاق  و  يدیب ، ذخأ  یلع  نب  دمحمیبا  نا  ینب : ای  لاق  و  يدیب ، یبأ  ذـخأ  : » دومرف دـسریم ».
نا هلهأ . تنک  لهأب  هل  نکی  مل  نا  و  هعـضوم ، تبـصأ  دـقف  هلهأ  نم  ناک  ناـف  کـنم  هحفـص 317 ] هبلط [  نم  لک  یلا  ریخلا  لـعفا  ینب :
یلع نب  دمحم  مردپ  مرسپ ! دومرف : تفرگ و  ار  متـسد  مردپ  .« » هنم لبقاف  کیلا  رذتعا  كراسی و  یلا  لوحت  مث  کنمی  نع  لجر  کمتش 
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وت درک ، تساوخرد  ار  يریخ  راـک  وت  زا  سک  ره  مرـسپ ! دوـمرف : تفرگ و  ار  متـسد  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  تفگ : تفرگ و  ارم  تسد 
رگا ياهدوب و  يراک  نانچ  يهتـسیاش  وت  دوبن ، هتـسیاش  وا  رگا  تسا و  هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  هب  وت  راک  دوب ، هتـسیاش  وا  رگا  هدـب ، ماـجنا 

ایندلا ناهأ  ام  : » دومرف زین  و  ریذپب ». وا  زا  درک ، یهاوخرذـع  وت و  پچ  فرط  هب  تشگرب  دـعب  داد و  مانـشد  ار  وت  تسار  فرط  زا  یـسک 
رگم دندرمشن ، کچوک  ار  ایند  زگره  یهورگ  چیه  .« » اهایا هللا  مهـضعب  الا  طق  موق  اهزعأ  ام  و  اهیف ، مهل  كراب  اهایا و  هللا  مهأنه  الا  موق 

ار نآ  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دندرمـشن ، زیزع  ار  نآ  یموق  زگره  داد و  رارق  تکربرپ  هتخاـس و  اراوگ  ناـشیارب  ار  اـیند  دـنوادخ ، هک  نیا 
نلذیل ایندلا  یف  ملظلاب  زع  نئل  هللا  امأ و  : » دومرف دش ، هدرب  نارگمتـس  زا  یـضعب  مان  مالـسلاهیلع  ماما  روضح  رد  تخاس ». راوگان  ناشیارب 
تلادع هلیـسو  هب  اعطق  ترخآ  رد  دوش ، زیزع  ایند  رد  يرگمتـس  يهلیـسو  هب  يو  رگا  هنیآ  ره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  .« » ةرخآلا یف  لدـعلاب 

رد دروآ ، دوـجو  هـب  ییاوراـن  شردارب  يارب  سک  ره  .« » اهأدــب هـسفنبف  اـهورکم  هـیخأ  یلا  یتأ  نـم  : » دوـمرف ددرگیم ». راوـخ  لـیلذ و 
هب ار  وا  يرگناوت  دشاب ، رقف  يهدـییاز  هک  نآ  .« » ینغلا هرطبأ  رقفلا  هدـلو  نم  : » دومرف زین  و  تسا ». هتـشاد  اور  دوخ  هب  ار  نآ  لوا  تقیقح ،

مانـشد ار  رگیدکی  يرفن  ود  چیه  [ » هحفـص 318 یلفـسلا [ ». ۀبترملا  یلا  امهنم  یلعألا  طحنا  الا  نانثا  بستـسا  ام  : » دومرف دراداو ». نایغط 
هدـلی مل  نا  هیبأ و  همـال و  نمؤملا  وخأ  نمؤملا  : » دومرف زین  و  دـنکیم ». لزنت  هبترم  نیرتنییاـپ  هب  اـهنآ  نیرتـالاب  هک  نیا  رگم  دـنهدیمن ،

.« هاخأ باتغا  نم  نوعلم  هیخأ ، نع  بجتحا  نم  نوعلم  هیخأل ، رسأتسا  نم  نوعلم  هیخأل ، حصنی  مل  نم  نوعلم  هاخأ ، مهتا  نم  نوعلم  هوبأ ،
مهتم ار  شنمؤم  ردارب  هک  نآ  تسا  رودـب  ادـخ  تمحر  زا  تسین . وا  ردـپ  دـنزرف  هک  دـنچره  تسا ، نمؤم  يرداـم  ردـپ و  ردارب  نمؤم ، »

دنک ناهنپ  ور  شنمؤم  ردارب  زا  هک  نآ  تسا  رود  ادخ  تمحر  زا  دنک ، هذخاؤم  شنمؤم  ردارب  زا  هک  نآ  تسا  رود  ادخ  تمحر  زا  دنک ،
يارب یبیع  یئافو ، مک  .« » ۀـئورملاب بیع  ءافولا  ۀـلق  : » دومرف و  دـنکب ». ار  شنمؤم  ردارب  تبیغ  هک  یـسک  نآ  تسا  رود  ادـخ  تمحر  زا  و 
ندرگ رب  یلغ  نوچ  یکین ، رـس  تشپ  یکین  .« » رکـش وا  ةأـفاکم  ـالا  هکفی  ـال  لـغ  فورعملا  ولت  فورعملا  : » دوـمرف و  تسا ». يدرمناوـج 
تدـم رگا  .« » لامآلا تحـضتفأل  لاجآلا  ترهظ  ول  : » دومرف و  دـنکیمن ». زاب  نتفگ ، ساپـس  ای  نداد و  شاداـپ  زج  ار  نآ  هک  تسا  ناـسنا 

ندز رانک  ثعاب  یـساپس ، مک  .« » فورعملا عانطـصا  یف  دهزت  رکـشلا  ۀلق  : » دومرف زین  و  دنـشک ». ییاوسر  هب  اهوزرآ  دـشاب ، مولعم  اهرمع 
هل نکی  مل  نم  : » دومرف زین  و  هحفص 319 ] تسا [ ». تناما  يادا  ششخب ، نیرتالاب  .« » ۀنامألا ءادأ  ءاخـسلا  سأر  : » دومرف تسا ». کین  راک 
وا هب  ناطیش -  شنمشد -  [ 486  ] دشاب هتشادن  ياهدنهد  دنپ  دوخ ، زا  سک  ره   -.« » ناطیـشلا هب  ینعی  هودع -  هنم  نکمت  ظعاو  هسفن  نم 
زین و  دشاب ». هدروخ  بیرف  ار  دوخ  رمع  زا  تعاس  کی  هک  تسا  یـسک  نوبغم  .« » ۀـعاس هرمع  نم  نبغ  نم  نوبغملا  : » دومرف دـبای ». تسد 

سامتلا كرت  نم  : » دومرف دوشیمن ». مولعم  شایئور  هداشگ  تسا ، قالخا  شوخ  دایز  هک  نآ  .« » هرـشب فرعی  مل  هقلخ  رثک  نم  : » دومرف
یگرزب و هب  زگره  دـیآرب ، يدـیمون  تلاح  اب  الاو  تاجرد  هب  ندیـسر  یپ  رد  سک  ره  .« » امیـسج لـنی  مل  اـهیف  هئاـجر  عاـطقنال  یلاـعملا 

لمعلا نع  لوؤسم  تنأ  ام  کیلع  ملعلا  بجوأ  و  هب ، الا  لمعلا  کل  حلـصی  ام ال  کب  ملعلا  یلوأ  : » دومرف و  دیـسر ». دـهاوخن  يراوگرزب 
كرضی ملعب ال  نلغـشت  الف  لقاعلا ، لقع  یف  داز  ام  ۀبقاع  ملعلا  دمحأ  و  هداسف ، کل  رهظأ  کبلق و  حالـص  یلع  کلد  ام  ملعلا  مزلأ  و  هب ،

ددرگن و حالـصا  تسرد و  وت  لـمع  هلیـسو  نادـب  زج  هک  تسا  نآ  شناد  نیرتهب  .« » هکرت کـلهج  یف  دـیزی  ملع  نع  نلفغت  ـال  و  هلهج ،
دـشاب و دومنهر  تلد  شیارآ  رب  ار  وت  هک  تسا  نآ  شناد  نیرتيرورـض  يوش و  هذـخاؤم  نآ  هب  لمع  زا  وت  هک  تسا  نآ  ملع  نیرتمزال 

يوشب یملع  مرگرـس  ادابم  نیاربانب ، دیازفیب ، لقاع  لقع  هب  هک  تسا  نآ  هجیتن ، رظن  زا  ملع  نیرتهب  و  دزاس ، راکـشآ  وت  رب  ار  تبلق  یهابت 
: دومرف ددرگ ». وت  لـهج  ینوزف  ثعاـب  هحفـص 320 ] نآ [ ، كرت  هک  ینامب  لـفاغ  یملع  زا  اداـبم  دـناسرن و  یناـیز  شنتـسادن  ار  وت  هک 
ار نآ  ادخ  تیصعم  هار  رد  هک  ینکن ، قافنا  ار  يزیچ  ادخ  تعاط  هار  رد  ادابم  .« » هللا ۀیـصعم  یف  هیلثم  قفنتف  هللا  ۀعاط  یف  عنمت  نا  كایا  »

نخـس ادـخ  تاذ  يهرابرد  هک  ره  « » کله بجعلا  هلخد  نم  و  کله ، ۀـسایرلا  بلط  نم  و  کله ، هللا  یف  ملکت  نم  : » دومرف ینک ». قاـفنا 
راوگرزب نآ  زا  يدرم  دـیدرگ ». كاله  دـیزرو ، ربکت  سک  ره  تسا و  تکاله  رد  دـشاب ، تسایر  بلاط  هک  ره  دوش و  كـاله  دـیوگ ،

ضرتفا ام  يدؤی  يذلا  داوجلا  ناف  نیقولخملا ، نع  لأست  تنک  ناف  نیهجو . کمالکل  نا  : » دومرف خساپ  رد  دیـسرپ ، داوج  ینعم  يهرابرد 
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كاـطعأ نا  هنـأل  عنم  نا  داوجلا  وه  و  یطعأ ، نا  داوجلا  وـهف  قلاـخلا  ینعت  تنک  نا  و  هیلع ، هللا  ضرتـفا  اـمب  لـخب  نم  لـیخبلا  هیلع و  هللا 
، تسا ناگدـنب  قولخم و  داوج ، زا  وت  روظنم  رگا  دراد : هرهچ  ود  وت  نخـس  .« » کل سیل  ام  کعنم  کـعنم  نا  کـل و  سیل  اـم  كاـطعأ 

بجاو قح  هک  تسا  یـسک  لیخب  دنک و  ادا  تسا  بجاو  وا  رب  ادـخ  فرط  زا  هچره  هک  تسا  یـسک  هدنـشخب  قولخم  داوج و  هک  نادـب 
رگا اریز  تسا ، داوج  مه  زاـب  دـهدن  رگا  تسا و  داوج  دـهدب  وا  رگا  هک  تسا ، ادـخ  ندوب  داوج  تدوـصقم  رگا  و  دـنک . غـیرد  ار  ادـخ 

مهذختی ناطلسلا  نوبحصی  اموق  نا  : » دومرف تسین ». وت  نآ  زا  هک  هدادن  ار  يزیچ  دشخبن ، رگا  تسین و  وت  لام  هک  هداد  ار  يزیچ  دشخبب ،
زور نانآ  هک  دـننادب ، دوخ  هاگهانپ  ار  ناشیا  نانمؤم  ات  دـندرگیم ، هاشداپ  بحاصم  یهورگ  .« » ۀـمایقلا موی  نونمآلا  مه  افوهک  نونمؤملا 
یلع دشأ  هیلا  جاتحم  هحفـص 321 ] وه [  ام  میلعتب  انتدهاشم  نع  نیعطقنملا  انماتیأ  نم  امیتی  ذـقنی  دـحاو  هیقف  : » دومرف دـنناما ». رد  تمایق 

هتدرم و سیلبا و  دی  نم  مهذقنیل  هئاما  هللا و  دابع  تاوذ  هسفن  تاذ  عم  همه  اذه  و  طقف ، هسفن  تاذ  همه  دباعلا  نال  دباع ، فلأ  نم  سیلبا 
تاجن ار  ام  رادـید  زا  هدـیرب  نامیتی  زا  یمیتی  هک  ینید  هیقف  دنمـشناد و  کـی  .« » دـباع فلا  دـباع و  فلأ  نم  هللا  دـنع  لـضفأ  وه  کلذـل 
تاجن اهنت  دباع  فده  هک  اریز  تسا ، دباع  رازه  زا  رتراوتـسا  سیلبا  ربارب  رد  تسا ، دنمزاین  نادب  هک  يزیچ  نتخومآ  يهلیـسو  هب  دـشخب 

سیلبا و تسد  زا  ار  نانآ  ات  تسا ، درم  نز و  زا  ادـخ ، ناگدـنب  يهمه  تاجن  نتـشیوخ ، تاجن  رب  هوالع  هیقف  فدـه  اما  تسا  نتـشیوخ 
زا متشون و  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  هب  : » دیوگ ییحی  نب  هللادبع  تسا ». رتالاب  دباع  رازه  رازه ، زا  يو  ور  نیا  زا  و  دشخب . تاجن  شناوریپ 

دیاب هکلب  تسین ، یتیاهن  ار  ادخ  ملع  هک  اریز  هملع ] یهتنم  : ] ییوگب دـیابن  تشون : باوج  رد  هملع ] یهتنم  دـمحلا هللا  : ] مدیـسرپ اعد  نیا 
.« نودعی اونوکی  مل  ام  ءالبلا  نم  مهل  هللا  ثدحأ  نولمعی  اونوکی  مل  ام  بونذـلا  نم  سانلا  ثدـحأ  املک  : » دومرف هاضر ».] یهتنم  : ] ییوگب

ییاهالب اهیراتفرگ و  اب  دناهتـشادن  ربخ  هک  ییاج  زا  دنوادخ  دندشیمن ، بکترم  البق  هک  دـنوش  بکترم  ار  ياهزات  ناهانگ  مدرم  هچره  »
لکوتی نم  و  : ] يهکرابم يهیآ  يهرابرد  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  لوا -  نسحلاوبا  زا  : » دیوگ یئاس  دـیوس  نب  یلع  دـنک ». وربور  ار  ناشیا 

هنع تنک  کب  لـعف  اـمف  هلک ، كروما  یف  هیلع  لـکوتت  نا  هنم  تاـجرد : هللا  یلع  لـکوتلا  : » دومرف مدیـسرپ ، [ 487 [ ] هبـسح وهف  هللا  یلع 
: دراد یتاجرد  ادـخ  رب  لکوت  .« » اهریغ یف  اهیف و  هب  قثت  و  هیلا ، کلذ  یف  مکحلا  نأ  ملعت  و  الـضف ، اریخ و  الا  كولأی  هنأ ال  ملعت  ایـضار .

یکین ریخ و  زج  وا  هک  ینادب  یشاب و  یضار  درک ، وت  اب  وا  هچ  ره  ینک و  لکوت  هحفص 322 ] وا [  رب  تیاهراک  مامت  رد  هک  نآ  هلمج ، زا 
ضرألا لهأ  نا  : » دومرف ینک ». نانیمطا  وا  هب  تیاهراک  رگید  راـک و  نآ  رد  و  تسا ، وا  تسد  رد  تردـق  هک  ینادـب  ددنـسپیمن و  وت  رب 

دـنرادب و تسود  ار  رگیدـکی  هک  یمادام  دناشـشخب ، فطل و  دروم  مدرم  انامه  .« » قحلاب اولمع  ۀـنامألا و  اودأ  اوباـحت و  اـم  نوموحرمل 
و هقح ، تعیض  نم  خأب  سیل  هناف  هنیب  کنیب و  ام  یلع  الاکتا  کیخأ  قح  عیضت  ال  : » دومرف و  دننک ». لمع  قح  قباطم  دننک و  ادا  ار  تناما 

هابت تسا -  وا  وت و  نیب  هک  یتسود  هب  یگتـسبلد  دامتعا  هب  ار -  تردارب  قح  .« » هتلـص یلع  کنم  کتعیطق  یلع  يوقأ  كوخأ  ننوکی  ال 
رد وا ، رب  وت  یکین  نتسویپ و  رد  دشاب  رتدنمورین  وت  زا  وت  ردارب  دیابن  يزاس و  هابت  ار  وا  قح  هک  یـسک  تسین  وت  ردارب  هک  اریز  ینکیمن ،

و نادبألا ، یف  مقـسلا  لاصخ ، ثالثب  اوصخ  ءایبنألا  عابتأ  ءایبنألا و  دالوأ  ءایبنألا و  نا  : » دومرف زین  و  وت ». هب  شندرک  يدب  ندـیرب و  لباقم 
ناطلـس و زا  میب  یمـسج ، ياـهیتحاران  دـنزاتمم : تلـصخ  هس  نتـشاد  هـب  ناـشناوریپ  نادـنزرف و  ناربماـیپ و  .« » رقفلا ناطلـسلا و  فوـخ 

دیاب .« » هتدابع قح  دبعی  لجوزع ال  هللا  ناف  هتعاط  هللا و  ةدابع  یف  ریصقتلا  دح  نم  نجرخت  ال  : » دومرف شنادنزرف  زا  یکی  هب  و  یتسدگنت ».
.« دوشیمن شیاتس  تسا ، راوازس  هک  نانچ  لجوزع  دنوادخ  هک  اریز  ینادب ، نوریب  وا  تعاط  ادخ و  تدابع  رد  ریـصقت  دح  زا  ار  تدوخ 

ءاینغألا تیلتبا  امم  وه  و  یلع ، هب  ناوهل  هحفـص 323 ] ریقفلا [  رقفأ  مل  یلع و  هل  ۀمارکل  ینغلا  نغأ  مل  ینا  لوقی : لجوزع  هللا  نا  : » دومرف
دنمتورث ار  دنمتورث  تشادیمارگ ، رطاخ  هب  نم  انامه  دیوگیم : لجوزع  يادـخ  .« » ۀـنجلا ءاینغألا  بجوتـسی  مل  ءارقفلا  ول ال  و  ءارقفلاب ،

نادـنمتورث هک  تسا  ییاهزیچ  زا  تلاح ، نیا  هک  یلاح  رد  منادرگیم . تسد  گنت  ار  وا  ریقف ، یتمرحیب  یتسپ و  لـیلد  هب  هن  منکیمن و 
هاگره .« » تئش ام  لمعاف  حتـست  مل  اذا  : » دومرف دندشیمن ». تشهب  قحتـسم  نادنمتورث  دندوبن  ارقف  رگا  و  میامزآیم ، ارقف  يهلیـسو  هب  ار 

 - یـسوم نسحلاوبا -  هب  نم  هک  تسا  هدرک  لـقن  یماـش  لـاله  نب  ساـبع  هدـب »! ماـجنا  یتساوخ  هک  ار  يراـک  ره  یتشادـن  مرـش  اـیح و 
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نشخ سابل  دروخیم و  تشرد  كاروخ  هک  یسک  نآ  راک  تسا ، روآتفگش  مدرم  يارب  ردقچ  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع 
جابیدـلا ۀـیبقأ  سبلی  ناک  یبننبا  یبن و  فسوی  نأ  تملع  اـمأ  : » دومرف خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا !؟ عشاـخ  عضاـخ و  دـشوپیم و 

: لاق اذا  مامالا  نم  جاتحی  امنا  و  هطـسق ، یلا  اوجاتحا  امنا  هسابل و  یلا  سانلا  جـتحی  ملف  مکحیف ، نوعرف  لآ  سلاجم  یف  بهذـلاب  ةرورزم 
نم هللا : لاق  دـق  و  رثک ، وأ  لق  مارحلا  مرح  امنا  لالح ، نم  ابارـش  اـماعط و ال  مرحی  مل  هللا  نا  لدـع ، مکح  اذا  و  زجنا ، دـعو  اذا  و  قدـص ،

هیـشاح اب  ریرح  ياهابق  ربمایپ ، دـنزرف  ربمایپ و  فسوی  ترـضح  هک  ینادیمن  ایآ  .« » قزرلا نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  ۀـنیز  مرح 
لدع جاتحم  هکلب  دنتشادن ، يزاین  وا  سابل  هب  مدرم  درکیم و  ینارمکح  تسشنیم و  نوعرف  لآ  ياههاگیاج  رد  درکیم و  نت  رب  ییالط 

افو دهد ، ياهدعو  هاگره  دـیوگ و  تسار  دـیوگب ، ار  ینخـس  هاگره  هک  تسا  نآ  تسا ، زاین  هچنآ  زین  ماما  هب  تبـسن  و  دـندوب . وا  داد  و 
هدش مهارف  لالح  زا  هک  ار  یندـیماشآ  و  هحفـص 324 ] یندروخ [  چیه  دنوادخ  انامه  دنک . مکح  تلادع  هب  دنک ، يرواد  هاگره  دـنک و 
یتلا هللا  ۀـنیز  مرح  نم  لق  : ] تسا هدومرف  یلاعت  يادـخ  تسا و  هدرک  مارح  دایز -  هچ  مک و  هچ  ار -  مارح  اهنت  و  هدومرفن ، مارح  دـشاب ،
مدـقأ امهیأ  كرـشلا  رفکلا و  نع  ع )  ) نسحلاابأ تلأس  [ . » 489  ] دیوگیم رکب  نب  یـسوم  [ . 488 [« ] قزرلا نم  تابیطلا  هداـبعل و  جرخا 

الا : ] لجوزع هللا  لاق  دوحجلا  وه  مدـقأ و  رفکلا  یل : لاقف  کلأسأ ، نا  ملاس  نب  ماـشه  ینرما  تلقف : مصاـخت . کـب  يدـهع  اـم  یل : لاـقف 
رتولج اهنآ  زا  کی  مادـک  هک  مدیـسرپ  كرـش  رفک و  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  زا  .[.« » نیرفاـکلا نم  ناـک  ربکتـسا و  یبا و  سیلبا 

. منکب ار  لاؤس  نیا  امـش  زا  ات  درک  رومأم  ارم  ملاـس  نب  ماـشه  مدرک : ضرع  یـشاب ! هلداـجم  لـها  وت  هک  مرادـن ، رطاـخ  هب  دومرف : تسا ؟
[ . 490 [« ] نیرفاکلا نم  ناک  ربکتـسا و  یبأ و  سیلبا  الا  : ] دیامرفیم لاعتم  يادخ  تسا ، راکنا  زا  ترابع  رفک  تسا و  رتولج  رفک  دومرف :

و ۀجح ، هل  عفرت  مل  نم  فیعضلا  یل : ع )  ) بتکف ةدیقعلا -  ءافعض  يأ  ءافعضلا -  نع  ع )  ) یسوم نسحلاابأ  تلأس  : » دیوگ دیوس  نب  یلع 
هک یناـسک  ءافعـض ، يهراـبرد  مالـسلاهیلع  یـسوم -  نسحلاوـبا -  زا  .« » فعـضتسمب سیلف  فـالتخالا  فرع  اذاـف  فـالتخالا  فرعی  مل 

سپ دسانشن ، ار  فالتخا  دروم  هدیسرن و  وا  رب  یلیلد  هک  تسا  یسک  فیعـض  تشون : نم  خساپ  رد  مدیـسرپ ، دنتـسه -  یتدیقع  فیعض 
دـسفی يذلا  بجعلا  نع  نسحلاابأ  تلأس  : » دیوگ دـیوس  نب  یلع  تسین ». فعـضتسم  وا  دـنادب ، ار  فالتخا  دروم  هحفـص 325 ] هاگره [ 

هبرب دبعلا  نمؤی  نأ  اهنم  و  اعنص ، نسحی  هنأ  بسحی  هبجعیف و  انسح  هاریف  هلمع  ءوس  دبعلل  نیزی  نأ  اهنم  تاجرد  بجعلا  ع :)  ) لاقف لمعلا 
، مدیـسرپ دوشیم ، لمع  یهابت  ثعاـب  هک  یهاوخدوخ  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  زا  .« » نملا هیف  هیلع  و هللا  لـجوزع ، هللا  یلع  نمیف 
وا یهاوخدوخ  ثعاب  دنیبب و  بوخ  ار  نآ  دنک و  هولج  کین  شیارب ، ناسنا ، دـب  لمع  هک ، نآ  هلمج  زا  دراد : یتاجرد  ینیبدوخ  : » دومرف

تنم لجوزع  دـنوادخ  رب  دراد و  نامیا  شراـگدرورپ  هب  ياهدـنب  هک ، نآ  هلمج  زا  دـهدیم و  ماـجنا  یکین  راـک  هک  دـنک  روصت  ددرگ و 
هلح نم  قزرلا  اذـه  بلط  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماـما  تسا ». تنم  يو  رب  وا ، هب  ناـمیا  رطاـخ  هب  ار  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دراذـگیم ،
مل تام و  ناف  هلایع  هب  توقی  ام  هلوسر  یلع  هللا و  یلع  ندتـسیلف  هیلع  بلغ  ناف  هللا  لیبس  یف  دـهاجملاک  ناک  هلایع  هسفن و  یلع  هب  دوعیل 

هلوق یلا  نیلماعلا ، نیکاسملا و  ءارقفلل و  تاقدصلا  امنا  لوقی : لجوزع  هللا  نا  هرزو  هیلع  ناک  هضقی  مل  ناف  هؤاضق  مامالا  یلع  ناک  هضقی 
شاهداوناخ دوخ و  یگدنز  لکشم  هلیسو  نادب  ات  دبلطب ، لالح  هار  زا  ار  يزور  سک ، ره  .« » مرغم نیکسم  ریقف  اذه  و  نیمراغلا ، و  یلاعت :

مزـال كاروخ  رادـقم  هب  دـیاب  سپ  دـش ، بولغم  ناوتاـن و  رگا  دـنک و  داـهج  ادـخ  هار  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  نوچمه  دـنک ، عفر  ار 
هن رگا  دـنک ، ادا  ار  نآ  هک  تسا  ماما  يهدـهع  رب  دـنک ، ادا  تسناوتن  تفر و  ایند  زا  رگا  دریگب و  ماو  ربمایپ ، ادـخ و  باـسح  هب  هداوناـخ ،
مه نیا  و  [ 491 [ ] نیمراغلا و  نیلماعلا ... نیکاسملا و  ءارقفلل و  تاقدصلا  امنا  : ] دیامرفیم لجوزع  دـنوادخ  تسا . ماما  ندرگ  هب  نآ  هانگ 

ۀکئـالم هتنعل  ملع  ریغب  ساـنلا  یتـفأ  نم  ص :)  ) هللا لوسر  لاـق  : » دومرف تسا ». رادضرق  مه  هدـنامرد و  هحفـص 326 ] مه [  تسدگنت و 
تنعل ار  وا  نیمز  اهنامـسآ و  ناگتـشرف  دهد  اوتف  یهاگآ  ملع و  نودب  سک  ره  تسا : هدومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  .« » ضرألا تاوامـسلا و 

نآ يهدنهد  ماجنا  یکین ، زا  رتهب  و  نآ ، يهدنیوگ  ییوگتسار ، زا  رتهب  .« » هلعاف ریخلا  نم  ریخ  و  هلئاق ، قدصلا  نم  نسحأ  : » دومرف دننک ».
و ال -  انئاخ ؟ نوکیأ  معن . الیخب ؟ نمؤملا  نوکیأ  هللا ، کحلصأ  هل : تلقف  رفعج  نب  یسوم  یخأ  تلأس  : » دیوگیم رفعج  نب  یلع  تسا ».
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بذـکلا و سیل  اـهیلع  نمؤملا  يوطی  ۀـلخ  لـک  لاـق : هنأ  ص )  ) هللا لوسر  نع  هئاـبآ  نع  ینثدـح  یبأ  نا  ع :)  ) لاـق مث  اـبذاک ، نوکی  ـال 
تـسا نکمم  نمؤم  ایآ  دـنادرگ ! وکین  ار  امـش  لاح  دـنوادخ  متفگ : مدیـسرپ و  مالـسلاامهیلع -  رفعج  نب  یـسوم  مردارب -  زا  .« » ۀـنایخلا

هک درک  لقن  شناردـپ  زا  مردـپ  دومرف : هاگنآ  وگغورد ، هن  دوشیم و  راکتنایخ  هن  دـشاب ؟ راکتنایخ  تسا  نکمم  ایآ  يرآ . دـشاب ؟ لیخب 
هللا لوسر  لـجر  لأـس  : » دومرف زین  و  تناـیخ ». غورد و  زج  دریگب ، دوخ  رب  تسا  نکمم  نمؤم  ار  یتلـصخ  ره  دومرف : ص )  ) ادـخ لوـسر 

.« هل بستسی  هحفـص 327 ] و ال [  هلبق ، سلجی  و ال  هیدی ، نیب  یـشمی  و ال  همـساب ، هیمـسی  ال  ص )  ) لاقف هدلو ؟ یلع  دـلاولا  قح  ام  (ص )
لبق دورن و  هار  وا  زا  رتولج  دربن و  مان  مان ، هب  ار  ردپ  دومرف : ص )  ) ربمایپ تسیچ ؟ دنزرف  رب  ردپ  قح  دیـسرپ : ص )  ) ادخ لوسر  زا  يدرم  »

وه ال حبصا و  نم  ص :)  ) هللا لوسر  لاق  : » دومرف و  دنهد ». مانشد  ار  شردپ  نآ ، رطاخ  هب  مدرم  هک  دنکن  يراک  دنیشنن و  سلجم  رد  وا  زا 
، دشابن یسک  رب  ندرک  متـس  رکف  هب  هک  یلاح  رد  دنک  حبـص  سک  ره  تسا : هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر  « » مرتجا ام  هللا  رفغ  دحا  ملظب  مهی 

نـسحت نا  ص :)  ) لاقف اذه ؟ ینبا  قح  ام  هللا  لوسر  ای  هل  لاقف  ص )  ) هللا لوسر  یلا  لجر  ءاج  : » دومرف و  دزرمایب ». ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ 
ادخ لوسر  تسیچ ؟ نم  رب  مدنزرف  نیا  قح  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دـش و  بایفرـش  ص )  ) ادـخ لوسر  تمدـخ  يدرم  .« » هبدأ همـسا و 

.« لـحملا یف  تاـمعطملا  لـحولا  یف  تاخـسارلا  لـخنلا  لاـملا  معن  دومرف : ینادرگ »! وکین  ار  وا  بدا  مسا و  هک ، تسا  نآ  دوـمرف : (ص )
زا دریگ ». رارق  هدافتـسا  دروم  اج  نامه  رد  شلوصحم  هدـناود و  هشیر  مرن  لگ  رد  هک  تسا  يرادهشیر  يامرخ  ناتخرد  تورث ، نیرتهب  »

ماما يرگید  راثآ  هک  یتروص  رد  مینکیم ، هدنـسب  رادـقم  نیمه  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  راصق  تاـملک  عماـج و  ناـنخس 
میهاوخ لقن  ار  اهنآ  راوگرزب -  نآ  یگدنز  نارود  تالکـشم  نایب  ماگنه  هب  هدنیآ -  رد  هک  دراد  نارگید  نانیدیب و  در  رد  مالـسلاهیلع 
فیلأت هعیشلا : لئاسو   - 1 زا : دنترابع  هک  میربیم  مان  میاهتفرگرب  اهنآ  زا  ار  دنمـشزرا  نانخـس  نیا  هک  يرداصم  زا  ياهراپ  لیذ  رد  درک .
فیلأت نساحم :  - 3 یمق . یلع  نب  دمحم  قودـص ، خیـش  فیلأت  هیقفلا : هرـضحی  نم ال   - 2 هحفـص 328 ] یلماع [ . رح  نسح  نب  دمحم 

خیـش فیلأت  اضرلا : رابخا  نویع   - 5 يزار . ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  رفعجوبا ، زا  یفاـک : لوـصا   - 4 یقرب . دمحم  نب  دـمحم  رفعجوبا ،
8 یبهذ . دمحا  نب  دمحم  فیلأت  لادتعالا : نازیم   - 7 یلماع . نیما ، نسحم  دیس  فیلأت  هعیشلا : نایعا   - 6 یمق . یلع  نب  دمحم  قودص ،
زا دانسالا : برق   - 11 یسربط . فیلأت  جاجتحا :  - 10 یجنلبش . فیلأت  راصبالارون :  - 9 يواربش . فیلأت  فارـشالا : بح  یف  فاحتالا  - 
هب فورعم  بوقعییبا ، نب  دمحا  فیلأت  یبوقعی : خـیرات   - 13 یناشاک . ضیف  نسحم  الم  فیلأـت  یفاو :  - 12 يریمح . رفعج  نب  هللادبع 

هیبنت یف  رظانلا  ۀهزن   - 16 یلع . نب  نسح  فیلأـت  لوقعلا : فحت   - 15 [ . 492  ] سارفیبا نب  مارو  زا  مارو : يهعوـمجم   - 14 حضاونبا .
هحفص 331 ] یناولح [ . دمحم  نب  نیسح  فیلأت  رطاخلا :

يوما تموکح  طوقس 

هراشا

هک يروط  نآ  شفیرش -  رمع  دوب و  یلاسدرخ  نس  هب  دنک ، اج  زا  ار  يوما  تموکح  يهشیر  هک  یبالقنا  مایا  رد  مالسلاهیلع  یـسوم  ماما 
ییاههرهچ تادهاشم و  زا  يرایسب  هک  نیا  ات  دهدیم  هزاجا  صخـش  هب  هک  تسا  ینارود  نیا  دوب و  لاس  راهچ  رب  غلاب  دناهتفگ -  نایوار 

، دوخ نورد  رد  دیدرتیب -  نانیا -  هک  دـشاب  گرزب  نالاهنون  زا  يو  هک  نآ  هژیوب  دراپـسب . دوخ  نهذ  هب  دـنکیم  دروخرب  اهنآ  اب  هک  ار 
ماما هتبلا  دـننزیم . سپ  ار  دوخ  ياهتفایرد  زا  يرایـسب  دـنیوگیم -  سانـشناور  نادنمـشناد  هک  يروط  نآ  دـنراد و -  یتـالاعفنا  لـعف و 

، هتفرگ ارف  ار  یمالسا  ياهنیمزرس  يهمه  يوما ، تموکح  ربارب  رد  هک  ار  ینکناینب  تضهن  دوب ، یکدوک  نس  رد  هک  نیا  اب  مالـسلاهیلع 
ناینابرق داسجا  زا  ییاههوک  بیترت  نیا  هب  تشاد . هارمه  هب  ار  نیگمهس  ياهدادیور  زا  يرایـسب  تضهن  نیا  دوب و  هدینـش  ای  هدید و  دوخ 

هدش راوتسا  یناسنا  قوقح  هب  ندز  اپتشپ  یشکهرهب و  ملظ و  ساسا  رب  هک  هایس -  تموکح  نآ  زا  تاجن  رطاخ  هب  نوخ ، زا  ییاهایرد  و 
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وگتفگ نآ  شیادیپ  ياههزیگنا  نایب  يوما و  تلود  سیـسأت  هب  عجار  هک  میتسین  نآ  ددص  رد  نونکا  ام  و  دش . لذب  هنادنمتواخـس ، دوب - 
ندز راـنک  يارب  رگم  دوب ، هدـشن  سیـسأت  تلود  نیا  هک  اریز  دوزفایم . رب  اـهلد  رد  ار  مغ  شتآ  دربیم و  ار  سفن  دوـخ ، نیا  هک  مینک ،

مهارف رطاخ  نیمه  هب  هک  دوب  ادیپ  اروش  زاغآ  زا  هک  هچنآ  قباطم  تما -  يرادمامز  زا  اهنآ  تسد  ندرک  هاتوک  مالسلامهیلع و  تیب  لها 
یمالـسا یگدـنز  يور  هلیـسو  نادـب  هک  دوب  هارمه  یعامتجا  تالکـشم  زا  يرایـسب  اب  دوخ ، لحارم  مامت  رد  تلود  نیا  و  تسا -  هدـمآ 

هدروآ دوجو  هب  هحفص 332 ] دوخ [ ، تموکح  يهیاس  رد  مالسا  هک  یلـصا ، ياهفده  نتخاس  دوبان  لیبق  زا  تشاذگ ، رثا  مدرم  يهدوت 
یمتح و ياهنوگ  هب  مالسا ، یساسا  میهافم  مامت  هک  یتسارب  مدرم . نیب  شیاسآ  تینما و  هافر و  تاواسم ، تلادع ، شرتسگ  لیبق : زا  دوب ،
زا یتسدگنت ، يدیمون و  دومج و  لهج و  نمیرها  لاگنچ  زا  هدش  اهر  ياهعماج  ندروآ  دوجوب  رد  مالـسا  ياهنامرآ  دیکـشخ و  یعطق ،
هک دوـب  هدـش  لدـبم  هایـس  یگدـنز  کـی  هب  درکیم ، شـالت  نآ  داـجیا  يارب  مالـسا  هک  ياهنادنمتفارـش  یگدـنز  یتـسارب  و  تـفر . نـیب 
ات میریزگان  ام  و  دوب . هتفرگ  ارف  یناسنا  ياهـشزرا  زا  فارحنا  روج و  ملظ و  ار  نآ  رـسارس  درکیم و  يرایبآ  ار  نآ  تیلهاج  ياـههزیگنا 

مالـسا ناهج  زا  نآ  روفنم  دوجو  ات  دش  ثعاب  نینچمه  و  دروآ ، دوجوب  ار  هایـس  تموکح  نیا  هک  یلماوع  یـسررب  يارب  یهاتوک  فقوت 
زا دراد ، مالسلاهیلع  مظاک  یسوم  ماما  یگدنز  زا  ثحب  اب  یمکحم  يهطبار  ام -  روصت  هب  ثحب -  نیا  هک  اریز  میشاب ، هتـشاد  دوش ، وحم 

هدهاشم راوگان ، خـلت و  روج  ملظ و  زا  هک  ار  هچنآ  كانرطخ و  نارود  نآ  رد  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ياهیراتفرگ  ام  يارب  هک  ور  نآ 
ناناملـسم يهمه  رـس  رب  هچنآ  دندرک و  لمحت  ناشیا  نایعیـش  هک  یبوکرـس  دیعبت و  اهنادنز و  اهندش ، هتـشک  دزاسیم . مسجم  دـندرک 

زا تینما  نتفر  نیب  زا  رقف ، یتسدگنت و  شرتسگ  يداصتقا ، عضو  ندیـشاپ  مه  زا  اهیدازآ ، بلـس  رد  هک  یناگمه  ياهيراکمتـس  زا  دمآ 
ورف مالسلاهیلع و  یسوم  ماما  یگدنز  راتخاس  رد  یمهم  رثا  اهنیا  هک  تسا  یعیبط  دشیم و  صخـشم  راشف  ملظ و  زا  رگید  عاونا  هعماج و 

میناسریم . یهاگآ  هب  ار  اهدادیور  نیا  زا  ياهراپ  لیذ  رد  دناهتشاد . اسرفتقاط  یهودنا  مغ و  زا  ییافرژ  رب  راوگرزب  نآ  ندرب 

تیب لها  یبوکرس 

رد يارب  ار  دوخ  یسایس  يداصتقا و  يرادا ، يورین  مامت  اهنآ  هک ، تسا  نآ  دروخیم  مشچ  هب  يوما  تسایس  رد  هک  ياهتـسجرب  يهتکن 
ییوگدب تیب و  لها  رب  مانـشد  هیماینب   - 1 نآ : نشور  دراوم  زا  دندوب ، هدرک  جیـسب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ندـیبوک  نداد و  رارق  انگنت 

تـساوخزاب نآ  زا  هک  دـندوب ، هداد  رارق  ینید  بجاو  کـی  ناوـنع  هب  ار  نآ  هدرک و  هحفـص 333 ] ضرف [  ناناملـسم  يهمه  رب  ار  ناشیا 
شودمه هک  كاپ -  ترتع  هب  مانشد  اب  زاغآ و  مالسلامهیلع  تیب  لها  هب  مانشد  اب  ار  دوخ  يهباطخ  بیطخ ، دندیشکیم . باسح  هدرک و 

دیـسر و دوخ  يهجرد  تیاهن  هب  مکاح  ياهتردـق  نیا  دزن  رد  یعامتجا  يرکف و  طاـطحنا  و  دـناسریم . ناـیاپ  هب  دـندوب -  میرک  نآرق 
دناهدرک لقن  ناخروم  دندرکیم . کیدزن  نانیا  هب  ار  دوخ  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  مانـشد  ییوگدـب و  اب  ناگتخورفدوخ  نابلطتصرف و 

دناهدرک و قاع  ارم  نم ، ناسک  ریما ! يا  : » تفگیم دنلب  يادص  اب  و  درکیم ، تبحـص  يدنت  هب  جاجح  اب  هک  یلاح  رد  هفایقدب  يدرم  هک 
هب : » تفگ يو  هب  دز و  يدنخبل  جاجح  مدـنمزاین »... ریما  يهلـص  هب  ماهدـنامرد و  تسدـگنت و  نم  هک  یلاح  رد  دناهتـشاذگ ! یلع  ارم  مان 
رب باـسحیب  تلود ، لاوما  یتـلود و  ياـهتسپ  هک  یتـسارب  [ . 493 ...« ] ياهدرک باختنا  ار  یهار  نینچ  اـم ، يهلـص  هب  ندیـسر  رطاـخ 

هتشاد كاپ  ار  اهنآ  الماک  هدرب و  ار  يدیلپ  ناشیا  زا  دنوادخ  هک  ار  یتیب  لها  نانآ  هک  نیا  رطاخ  هب  دشیم ، شـشخب  نانادان  ناراکبان و 
، تشاداو ار  نانآ  دروآ و  دوجوب  نارادنید  نانمؤم و  ناج  حور و  رد  ار  مشخ  هنیک و  هوبنا  راتفر ، عون  نیا  و  دندرکیم . ییوگدـب  تسا ،

نعل دیوگیم : نینچ  تفرگیم ، ماهلا  بیغ  أدبم  زا  هک  يرعاش  ریثک  نب  ریثک  هلمج  نآ  زا  دـننک . زاربا  هیماینب  هب  تبـسن  ار  دوخ  مشخ  ات 
لآ نمأی  مامحلا و ال  ریطلا و  نمأی  دادـجألا  لاوخـألا و  مارکلا  ادودـج و  نورهطملا  بسیأ  ماـما  ۀـقوس و  نم  انیـسح  اـیلع و  بسی  نم  هللا 

[ . ] 494  ] مالـسب مئاق  ماق  املک  مهیلع  مالـسلا  هللا و  ۀـمحر  مالـسالا  یبنلا و  تیب  لها  الها  کلها  باط  اـتیب و  تبط  ماـقملا  دـنع  لوسرلا 
هک يروط  نامه  تسا  هدرک  مسجم  تیب  لها  هب  ییوگدب  رطاخ  هب  ار  فرژ  یهودنا  هدرتسگ و  یتحاران  نازیم  راعـشا ، نیا  هحفص 334 ]
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شرورپ مالسلامهیلع ، تیب  لها  اب  يهزرابم  يارب  يوما  هطلـس   - 2 تسا . ناشیا  هب  تدارا  نیرتصلاخ  یبلق و  تبحم  نیرتتسار  رگناـیب 
ناراگزومآ زا  دوب ، هداد  رارق  هجوت  دروم  دوخ  فده  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوب  ياهلیـسو  نیرتمهم  تقیقح  رد  هک  تفرگ ، تمدـخ  هب  ار 

نتـشاک رد  دنهدب و  ار  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  تبـسن  ینمـشد  يدـنیاشوخان و  حور  ناکدوک ، دروخ  هب  هک  دوب  هتفرگ  لوق  اههناخبتکم 
و [ 495  ] دنیایب راب  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  تبـسن  هنیک ، اب  یلـسن  هک  نآ  رطاخ  هب  دننک ، تقد  ناشناج  يهصرع  رد  اوران  هزیگنا  نیا  مخت 
ار ناـنآ  یتسود  هک  ص - )  ) ربماـیپ ترتع  ناناملـسم و  زا  یـضعب  نیب  هک  دوب . مالـسا  ربارب  رد  لـیاسو  نیرتکاـنرطخ  نیرتـمهم و  زا  نیا 

یقاب ام  مدرم  نایم  رد  زورما  هب  اـت  موش  يهدـیدپ  نیا  راـثآ  هراومه  تخادـنا و  هلـصاف  تسا -  هدرمـش  بجاو  دوخ ، باـتک  رد  دـنوادخ 
تیب لـها  شهوـکن  رد  ار  نآ  دـننک و  لـعج  ثیدـح  هـک  نـیا  اـت  دروآ ، دوـجوب  ثیدـح  لـعج  ياـهتیعمج  يوـما  يهطلــس   - 3 تسا .

دندرک عضو  هک  یثیداحا  هلمج  زا  دنزاسب و  هیماینب  ربمایپ و  هباحـص  يانث  حدـم و  رد  یثیداحا  دـننک و  نایب  بات  بآ و  اب  مالـسلامهیلع 
تیاور هورگ ، نیا  سیئر  هریرهوبا  و  تسا » ادخ  نم  یلو  اهنت  دنتسین و  نم  نارادتسود  بلاطوبا  نادناخ  : » دومرف ص )  ) ربمایپ هک  دوب  نیا 

همه زا  شیب  هک  تسا  یـسک  وا  و  تسا »!. خزود  شتآ  زا  یمک  ياـفرژ  رد  بلاـطوبا  اـنامه  : » دوـمرف ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  هدرک 
 - اهاج نیرتتخس  دراوم و  نیرتراوشد  هحفص 335 ] رد [  ادخ  لوسر  عفادم  و  مالسا ، نابیتشپ  شیرق و  نمؤم  بلاطوبا -  رفک  يهرابرد 

لاـح ره  هب  تسا . هدوـب  وا  فاـصوا  راـثآ و  ندودز  بلاـطوبا و  باـنج  تیمها  زا  نتـساک  راـک ، نـیا  تـلع  تـسا و  هدرک  لـقن  ثیدـح 
ربمایپ نادـناخ  دـض  رب  اهنآ  یگتخاس  ياهربخ  رـشن  هار  رد  دنتـشاد و  یـصاخ  تیانع  ثیدـح  لعج  ياـههورگ  نیا  هب  يوما ، ياـههطلس 

ادخ لوسر  نامدود  ترتع و  زا  اهنآ  ندـنادرگزاب  مدرم و  رظن  نداد  رارق  عاعـشلا  تحت  روظنم  هب  اهشالت  نیا  دـندرکیم و  شالت  (ص )
دنوادـخ هک ، یکاپ  ياهناسنا  نیا  هب  ناشیا  كاپان  تسد  دنتـشاد ، هرهاـط  ترتع  نتـشک  هب  یـصاخ  هجوت  هیماینب   - 4 تسا . هدوـب  (ص )

قباطم مالسلاهیلع -  نینمؤملاریما  رورت  رد  یمهم  شقن  نانآ  هک  یتسارب  دوب و  زارد  دوب ، هتخاس  بجاو  ناناملسم  مامت  رب  ار  نانآ  تبحم 
ار مالسلاهیلع  نسح  ماما  وا ، يوبشوخ  لگ  و  ص )  ) ربمایپ طبـس  نیتسخن  ۀیواعم  و  دناهتـشاد . [ - 496  ] میاهدروآ لمع  هب  اـم  هک  یقیقحت 

نیرتدب هب  دـیزی ، يو  زا  سپ  [ 498  ] دـیناروخ رهز  راوگرزب  نآ  هب  ثعـشا  رتخد  [ 497  ] ةدـیعج ماما ، رـسمه  تسد  هب  و  تشک . ماگنهبان 
گرزب تیانج  نیا  دش . بکترم  البرک ، نیمزرـس  رد  هرهاط  ترتع  نتـشک  اب  ار  مرج  نیا  دـنازرلیم و  ار  ناسنا  لد  هک  دز  تسد  تیانج 

شتآ ندـش  روهلعـش  يهزیگنا  دـننک و  ادـیپ  یناگمه  راجزنا ، ترفن و  ساـسحا  هیماینب ، هب  تبـسن  مالـسا  ناـهج  اـت  دـش  ثعاـب  هک  دوب 
نب یلع  نب  دیز  نتـشک  هب  مادقا  کلملادبع -  نب  ماشه  ناورمینب -  توغاط  دیدرگ . یلهاج  تموکح  نیا  ربارب  رد  هدنبوک  ياهتضهن 

سلجم دراو  سک  ره  ات  درک  رما  دنداد و  رارق  يو  سلجم  رد  ار  دیز  سدقم  رس  داد  روتسد  كاپان ، دیلپ  نآ  درک و  مالسلامهیلع  نیسح 
، هک تشون  هفوک  رادناتـسا  هب  ماشه  دوب . ص )  ) ادخ لوسر  رگج  زا  ياهراپ  وا  هک  یلاح  رد  دنزب ، دیز  بانج  تروص  هب  شفک  اب  دش ، وا 
زا نتفرگ  ماقتنا  نویولع و  نتخاس  راوخ  روظنم  هب  ار  راک  نیا  و  روایم ! نییاپ  راد  يهبوچ  زا  ار  وا  دنامب و  راد  يور  ات  راذگب  ار  دیز  رکیپ 
وا رب  اهداب  دـیباتیم و  وا  رب  باتفآ  هک  یلاح  رد  دـنام ، تخرد  ياههخاش  يور  رب  دـیز ، بانج  كاپ  رکیپ  درک و  ناـشیا  هحفص 336 ] ] 

یناورم هطلـس  زا  سپ  درامگ و  سدـقم  رـس  نآ  رب  دـننک ، نفد  كاخ  رد  دـنیابرب و  ار  وا  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  یناـنابهگن  دـندیزویم و 
هب هک  دـیز  نب  ییحی  نتـشک  هـب  میمـصت  هـیما  ینب  [ . 499  ] تفرگ نآ  رتسکاـخ  نداد  داـب  هـب  سدـقم و  رکیپ  نآ  ندـنازوس  هـب  میمـصت 
متس یبوکرس ، لتق ، زا  یبئاصم -  هچ  ص )  ) ادخ لوسر  دالوا  هک  دنادیم  ادخ  بیترت ، نیا  هب  تفرگ . دوب  هدرک  مایق  شردپ  یهاوخنوخ 

هب زیچ  ره  زا  رتراوازـس  هک  شترتـع  يهراـبرد  ار  ص )  ) ربماـیپ تمرح  هلیـسو ، نیدـب  ناـنیا  هک  دـندید  هیماینب  تـسد  زا  ار  يراوـخ -  و 
يوما تموکح  لوط  رد  اهیراتفرگ  اهیتخـس و  عاونا  زا  هرهاـط  ترتع  هک  ار  هچنآ  لاـح ، ره  هب  دـندرب . نیب  زا  دـندوب ، تبحم  تیاـعر و 
تمـس هب  ناملـسم  ياههدوت  تکرح  اهورین و  نتـسویپ  مه  هب  ثعاب  هک  يروط  نامه  دش ، نارادنید  نابوخ و  مشخ  ثعاب  اققحم  دندید ،

داد . نایاپ  هیماینب  تموکح  هب  هک  دش  یگرزب  تضهن  کی 

هعیش يراتفرگ 
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هعیش يراتفرگ 

مامت اب  دندرک و  یلاخ  اهنآ  رس  رب  ار  دوخ  مشخ  ماج  اههطلـس ، هک  یتسارب  دید و  ار  يراتفرگ  ملظ و  نیرتشیب  هیماینب ، نارود  رد  هعیش ،
يرگمتـس و اب  هلباـقم  هب  ار  ناملـسم  ياـههدوت  هک  دـندوب  يرگـشاخرپ  يورین  اـهنآ  هک  اریز  دـندرک . دروخرب  ناـشیا  اـب  تنوشخ ، عاونا 
هب طوبرم  دندوب  كانمیب  نآ  زا  يوما  ياههطلس  هک  نینوخ  ياهتضهن  نیرتگرزب  ور ، نیا  زا  درکیم . راداو  روج  ملظ و  نتخاس  نکهشیر 

هدیقع أدبم و  هار  رد  يراکادف  حور  اههدوت ، هب  هدوب و  یعامتجا  تلادع  هب  نایعاد  قح و  زا  عافد  نازاتشیپ  ناشیا  هک  تسا  هعیـش  تضهن 
يزاسدازآ يزیتس و  متس  ملظ و  اب  يهلباقم  هب  يراتفرگ  تالکـشم و  نیرتلکـشم  طیارـش و  نیرتتخـس  رد  نایعیـش  دندیـشخب . ماهلا  ار 

هک دندرک  لمحت  ار  اهیخلت  اهیتخـس و  نیرتراوشد  نیرتنشخ و  هحفص 337 ] هار [  نیا  رد  دنتـساخرب و  یگدرب  تلذ و  راب  ریز  زا  هعماج 
تمهت فرص  هب  ناشیاهاپ  اهتسد و  دندش و  هتشک  اهرهش  يهمه  رد  ام  نایعیش  : » دیوگیم نینچ  تالکـشم  نآ  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 

و دندرکیم ، تراغ  ار  شلاوما  ای  دشیم و  ینادنز  دندرکیم ، یفرعم  ام  هب  دنمقالع  تسود و  هک  ار  سک  ره  دـش و  هدـیرب  ندوب ، هعیش 
حلص مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  اب  هک  یلاس  زا  سپ  شنارادناتـسا -  نارازگراک و  مامت  هب  هیواعم  [ . 500 « ] دندومنیم بارخ  ار  شاهناخ  ای 

تسود ار  یلع  نادناخ  یلع و  هک  تشاد  دوجو  وا  هیلع  یلیلد  هک  یـسک  ره  هب  دیرگنب  درک ...« : رداص  ریز  حرـش  هب  ياهمانـشخب  درک - 
ره تسا : هدمآ  نآ  لابند  هب  يرگید  يهمانـشخب  رد  دینک و  عطق  ار  وا  يهیمهـس  اطع و  دینک و  فذح  لاملاتیب  ناوید  زا  ار  وا  مان  دراد ،
هک دید  متس  تخس و  يردقب  هعیـش  [ . 501 « ] دینک بارخ  ار  شاهناخ  هتخاس و  بوکرـس  دـیدرک ، مهتم  موق ، نیا  یتسود  هب  هک  ار  سک 

يهمه هک  درک  لامعا  اهنآ  يهرابرد  هیبا  نب  دایز  هک  دوب  هیواعم  نامز  رد  هفوک  نایعیش  تقشم  جنر و  همه ، زا  شیب  تسین و  روصت  لباق 
نوریب دندوب ، ناهنپ  هک  مه  یخولک  گنس و  ره  ریز  ار  اهنآ  يهمه  درک و  ارجا  ناگمه  دروم  رد  ار  مادعا  راتشک و  تخانشیم و  ار  اهنآ 
تخاـس هراوآ  دـیعبت و  تخیوآ و  اـمرخ  ناـتخرد  رب  ار  ناـنآ  دروآرد و  ار  ناـشیاهمشچ  دـیرب و  ار  ناـشیاهاپ  تسد و  تشک و  دروآ و 

دندوب و هتفرگن  وخ  یتسایس  نینچ  اب  اهنآ  هک  اریز  دش  ناناملسم  مامت  نایم  دیدهت  مشخ و  شرتسگ  ثعاب  تشز  تسایس  نیا  و  [ . 502]
 - هعیش هتبلا  دندوب . هدیدن  ناناملسم  زا  يدرف  چیه  هب  تبسن  ار  ياهجنکـش  راشف و  نینچ  شیپ  ياهتموکح  رد  نانآ  تشادن ، هقباس  البق 

مهرد يوما و  تموکح  نتخاـس  دوباـن  روظنم  هب  ياهدرتـسگ  تیلاـعف  تمـس  هب  ناوـت ، يهمه  اـب  متـس -  راـشف و  همه  نیا  ندـید  زا  سپ 
هحفص 338] نشور [  تهج  هک  داد  لیکشت  ینیمزریز  ياههورگ  و  تسارآ ، ار  دوخ  ياهفص  و  تفاتـش . ناشتنطلـس ، تخت  نتـسکش 

تخاس . يراکادف  عافد و  يارب  هدامآ  ار  اههدوت  يوما ، تموکح  زا  تاجن  روظنم  هب  دندرکیم و  راک  مدرم  يهدوت  راکفا  نتخاس 

هرح ناتساد 

زا ار  ص )  ) ربمایپ تمرح  مالـسا و  تمارک  هعقاو ، نآ  رد  هک  تسا  هرح  ناتـساد  دش ، نآ  راچد  مالـسا  ناهج  هک  یبئاصم  نیرتگرزب  زا 
ياهنوگ هب  يوما  هاپس  درک و  مالعا  حابم  ار  مدرم  لاوما  سومان و  نوخ ، دش -  هنیدم  دراو  هک  نآ  زا  سپ  هاپـس -  رگـشلرس  دندرب و  نیب 

هانگیب و دارفا  ناکدوک و  اهنز ، نتـشک  هاپـس ، نیا  هچ  تشادـن . هقباس  یتشرد  تواسق و  رد  نآ  ریظن  هک  درک ، يوردـنت  دراوم ، نآ  رد 
رطاخ هب  هک  هدـیقع  نیا  اب  دـندش ، لسوتم  وا  هب  هدـش و  هدـنهانپ  ص )  ) ربمایپ ربق  هب  هنیدـم  مدرم  درمـش . حاـبم  ار  سوماـن  ندرک  لاـمیاپ 

چیه یشحو ، ناراوخشال  هک  نیا  زج  دومن ، دهاوخ  ظفح  متـس  زواجت و  زا  ار  اهنآ  درک و  دهاوخ  يرادبناج  ناشیا  زا  اج ، نآ  تسادق 
مادقا سیماون ، ندرب  نیب  زا  مدرم و  نتشک  هب  ص )  ) ربمایپ دجـسم  رد  دندادن و  يرابتعا  شزرا و  نادب  هدوبن و  لئاق  ربق  نآ  يارب  یـشزرا 

، مالـسا ناهج  رب  دادیور ، نیا  ریثأت  یتسارب  : » تسا هتـشون  ریز  حرـش  هب  رابفـسا  دادـیور  نیا  يهرابرد  یحیـضوت  ییاپورا  خروم  دـندرک .
شنایهاپس ربمایپ و  هک  یلاح  رد  دننک ، افو  الماک  دنتشاد  هدهع  رب  هک  ار  يدهعت  نآ  دنتساوخیم  هیماینب  اریز  دوب ، نیگمهـس  كانلوه و 

هک يروط  نامه  دنتشک ، دندرک و  دیعبت  ار  راوگرزب  نادرم  هنیدم و  ناناوج  نیرتهب  نانآ  [ 503  ] دندرک راتفر  ینابرهم  فطل و  هب  نانآ  اب 
لام و نوخ ، هب  تبـسن  دـنرادن ، يرایتخا  دـننازینک و  ناگدرب و  نانآ  هک  ساسا  نیا  رب  دـندرک ، روبجم  دـیزی  اـب  تعیب  رب  ار  ناگدـنامیقاب 
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رد لوسرلا  ۀنیدم  هک  دوب ، نیا  دنداهنیم . غاد  ار  شندرگ  درکیم ، یچیپرـس  نانآ  نامرف  زا  سک  ره  دندادیم و  نامرف  اهنآ  يهداوناخ 
دوب و هتفرگ  ارف  دیدش  تملظ  كانتـشحو و  یهودنا  ار ، نآ  فرط  راهچ  هک  دوب  هدـش  نابایب  کی  رد  ياهحاو  نوچمه  هیماینب  تموکح 
« دش قباس  [ 504  ] يهناریو هحفـص 339 ] رهـش [  نامه  هرابود  هیماینب  نامز  رد  هک  دوب  هدربن  داـی  زا  ار  دوخ  یگریت  نارود  هنیدـم ، زونه 

يهراـبرد هثداـح ، نآ  رد  ص )  ) ربماـیپ تـمرح  هـک  ياهثداـح  دـمآ ، درد  هـب  اوراـن  يهثداـح  نـیا  زا  ناناملـسم  لد  هـک  یتـسارب  [ . 505]
مالـسا تبرغ  تنحم و  راگزور  رد  وا  يرادبناج  هب  دـندوب و  هدرک  يراـی  ار  وا  دـندوب و  هداد  هاـنپ  ار  وا  هک  یناـسک  نآ  شنیرواـجم - 

نانآ هک ، ساسا  نیا  رب  تفر و  تراغ  هب  ناشلاوما  و  هدش ، لامیاپ  ناشـسومان  حابم و  ناشنوخ  هرابکی ، دشن و  تیاعر  دندوب -  هتـساخرب 
رد مدرم  نتفگ  نخـس  يرگـشاخرپ و  مشخ و  زا  یجاوما  هب  یهتنم  زیگنامغ  هثداح  نیا  و  دـندشیم ... دـیزی  اب  تعیب  هب  راداو  دـنناگدرب ،
هب تبـسن  مدرم  يهدوت  يرکف  يهنیمز  اهورین و  ماجـسنا  هب  رجنم  هک  دـیدرگ  یلماوع  لئاسو و  نیرتمکحم  زا  یکی  دـش و  ناـشتاعامتجا 

دیدرگ . يوما  تموکح  راموط  ندیچیپ  مه  رد  ثعاب  هک  یگرزب  بالقنا 

ملظ رفک و  تسایس 

وخ و نامه  رب  دنتشادن و  یمالـسا  يوخ  هنوگچیه  هیماینب  هک ، تسا  نآ  دنرادن  یفالتخا  چیه  نآ  رد  ناخروم  تسا و  ملـسم  هک  يزیچ 
يراج ناشنابز  رب  اههزینرس  اهریشمش و  سرت  زا  اهنت  مالسا  دوب و  هدیمدن  نانآ  ياهلد  رب  مالـسا  حور  و  دندوب ، دوخ  یلهاج  ياهتلـصخ 

یتصرف ددص  رد  دندرک و  مالـسا  هب  تبـسن  يزابلغد  رکم و  هب  عورـش  دندش ، دراو  نید  نیا  سدـقم  طیحم  هب  هک  یماگنه  دوب و  هدـش 
یـشم طـخ  بسحرب  ناـفع -  نب  ناـمثع  يوما ، گرزب  تسد  هب  یمالـسا  تموکح  رما  نوـچ  دـنریگب ، ار  دوـخ  ماـقتنا  نآ  زا  اـت  دـندوب ،

دزیم و نآ  رب  اپ  اـب  تفاتـش و  هزمح  ءادهـشلادیس  ربق  يوس  هب  هیماینب  سیئر  نایفـسوبا  داـتفا ، دوب -  هدرک  میـسرت  اروش  هک  یکاـنرطخ 
، هاگنآ تسا »...! هدش  هچیزاب  ام  ياههچبرسپ  تسد  رد  یتفرگ  ام  تسد  زا  ریشمش  اب  زورید  هک  یتموکح  نآ  هرامعوبا ...! يا  : » تفگیم
، ار تنطلـس  نیا  یلهاـج و  تموکح  ار ، تموکح  هحفـص 340 ] نیا [  ایادـخ  راب  : » تفگ دـش و  دراو  نامثع  رب  تفر و  ناـمداش  یبلق  اـب 
هک نامثع  ربارب  رد  ار  رفک  نخس  نایفسوبا  [ . 506 !« ] راذگب هیماینب  رایتخا  رد  ار  نیمز  ياههتشر  هد و  رارق  هتفرگ ، روز  رهق و  هب  تنطلس 
رد هدوب و  زین  هیواعم  رد  يداـحلا  يوخ  نیا  دومن ! رفیک  ار  وا  هن  درک و  شنزرـس  ار  وا  هن  ناـمثع  دـنار و  ناـبز  رب  دوب ، نیملـسم  يهفیلخ 
رد هک  یتسارب  و  تشادرب . هدرپ  هبعـش ، نب  ةریغم  اب  دوخ  مهم  يوگتفگ  رد  یگژیو ، نیا  زا  دوب و  نآ  زا  رثأتم  هراومه  شایگدـنز  نارود 

قباطم تسوا -  راـتفگ  حیرـص  نیا  و  درک . شاـف  مالـسا ، هب  تبـسن  ار  دوخ  یناـمیایب  یلهاـج و  يهدـیقع  زا  یمیظع  شخب  راـتفگ ، نآ 
يو اب  دـمآیم و  وا  دزن  هشیمه  مردـپ  میتفر ، هیواـعم  دزن  مردـپ  هارمه  هب  نم  دـیوگیم : تسا -  هدرک  لـقن  هریغم  نب  فرطم  هک  یتیاور 

. دـشیم وا  یتفگـش  ثعاب  دـیدیم ، وا  زا  هچنآ  درکیم و  دای  وا  شوه  لقع و  هیواـعم و  زا  تشگیمرب و  نم  دزن  دـعب  درکیم و  وگتفگ 
هب وا  نزح  هک  مدرک  نامگ  مدنام و  وا  رظتنم  یتعاس  دوب ، نیگهودـنا  تخـس  هک  یلاح  رد  درک ، يراددوخ  ماش  ندروخ  زا  دـمآ و  یبش 

، مرسپ منیبیم ؟ نیگمغ  بش  لوا  زا  ار  امـش  ارچ  متفگ : يو  هب  سپ  تسا ! هداتفا  شیپ  ام  راک  رد  ای  ام و  دروم  رد  هک  تسا  یقافتا  رطاخ 
هب وـت  هک  نوـنکا  نینمؤـملاریما ، اـی  متفگ : يو  هب  میدوـب ، هدرک  توـلخ  هیواـعم  اـب  تسا ؟ یـسک  هـچ  متـشگرب !! درف  نیرتكاـپان  دزن  زا 
هب رگا  دـش و  دـهاوخ  ماـمت  وـت  دوـخ  یگرزب  هب  هـتبلا  يرتـسگب ، ار  یکین  طاـسب  ینک و  ـالمرب  ار  داد  لدـع و  رگا  ياهدیـسر  تـیوزرآ 
نآ زا  ات  تسین  يزیچ  مشاهینب  تسد  رد  زورما  هک  دنگوس  ادـخ  هب  ینک ، محر  هلـص  اهنآ  اب  ینک و  هجوت  مشاه  نادـنزرف  زا  تناردارب ،
هب سپ  درک ، تساوخ  هچنآ  درک و  تلادع  دیسر و  تنطلـس  هب  [ 507  ] میت ردارب  تاهیه ! تاهیه ! : » تفگ نم  باوج  رد  هیواعم  یـسرتب .
هک دییامرفیم  هظحالم  [ . 508  ] يدع ردارب  هحفـص 341 ] يو [  زا  سپ  و  تفر . نیب  زا  زین  شمان  وا ، گرم  اب  هک  نیا  زج  دـنگوس  ادـخ 
لاس تسیب  دیـشوک و  دیـسر و  تنطلـس  هب  دـنکیم  ریبعت  یهاشداپ  هب  زین  تفالخ  زا  درادـن و  لوبق  ار  مالـسا  ساسا  تفالخ و  توبنوا و 

هب ار  رما  مامز  يدرم  دیـسر ، تنطلـس  هب  نامثع  ام ، ردارب  هاـگنآ  تفر . ناـیم  زا  زین  وا  ماـن  درم و  وا  هک  مسق  ادـخ  هب  سپ  دراـمگ ، تمه 
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ادـخ هب  دـندرک ! راتفر  وا  اب  روط  نآ  و  داد ! ماجنا  دـهد ، ماـجنا  دـیاب  هچنآ  سپ  دیـسریمن ، وا  ياـپ  هب  بسن  رد  یـسک  هک  تفرگ  تسد 
ردارب اـما  و  دـنام . اـهنابز  رد  دـش ، يو  هب  تبـسن  هک  يراـک  نآ  تفر و  ناـیم  زا  زین  وا  ماـن  تـفر ، نـیب  زا  وا  هـک  نـیا  درجم  هـب  دـنگوس 

؟ دنامیم رارقرب  نیا  زا  سپ  يراک  هچ  ردامیب ! يا  هللا ] لوسر  ادـمحم  نأ  دهـشأ  : ] دـننزیم دایرف  ار  وا  مان  هبترم  جـنپ  زور  ره  مشاهینب ،
ص)  ) ربمایپ هب  تبـسن  وا ، ناوارف  يهنیک  رب  و  داحلا ، رفک و  رب  ینـشور  هب  دادـیور ، نیا  و  دورب ». نیب  زا  دوش و  نفد  مان ، نیا  هک  نیا  رگم 

رگا هک  يروط  هب  تسا ، هدوب  هدرک  تحاران  كانـساره و  ار  وا  ناذا ، رد  هبترم ، جـنپ  زور  ره  رد  ص )  ) ربمایپ ندرب  مان  هک  دراد ، تلـالد 
ربمایپ هب  تبـسن  هک  يدایز  يهنیک  رطاـخ  هب  و  دربیم ! نیب  زا  ار  وا  نید  راـثآ  تخاـسیم و  وحم  ار  ص )  ) ربماـیپ ماـن  درکیم  ادـیپ  یهار 

زیچ چیه  : » تفگ دش ، لاؤس  نآ  يهرابرد  هک  یتقو  دومن و  يراددوخ  ربمایپ  رب  تاولص  نداتـسرف  زا  تفالخ  مایا  رد  هعمج  لهچ  تشاد ،
دنزرف رد  شداعبا  مامت  اب  يداحلا  يهدیدپ  نیا  و  [ 509 .« ] دنتفرگیم الاب  ار  ناشغامد  يدارفا  هک  نیا  زج  دشن ، تاولـص  رکذ  زا  نم  عنام 
راهظا نینچ  ار  دوخ  داحلا  نخس  درک و  نالعا  ار  دوخ  ینیدیب  رفک و  تردق ، نتفرگ  تسد  هب  زا  سپ  وا  هک  اریز  دش ، مسجم  دیزی ، يو 

نارادمامز رثکا  یگدنز  شور  هاگره  نینچمه  و  تسا »! هدش  لزان  ییحو  هن  هدمآ و  يربخ  هن  دـندرک ، يزاب  تنطلـس  اب  مشاهینب  : » درک
شوماخ راثآ و  نتخاس  دوبان  رب  میمصت  اهنآ  يهمه  تسا و  مالـسا  هب  تبـسن  يزوتهنیک  هقدنز و  زا  رپ  مینیبیم  مینک ، یـسررب  ار  هیماینب 

هنیآ ره  يدـنوادخ ، صاـخ  هجوت  نآ و  هحفـص 342 ] لوصا [  نیناوق و  يهداـعلاقوف  ضیف  دوبن ، رگا  و  دناهتـشاد . ار  مالـسا  روـن  ندرک 
ياههنحـص رد  یـساسا  نوناق  کی  ناونع  هب  ار  مالـسا  هیما  ینب  دوب . هدـنامن  یقاب  نآ  زا  یناشن  ماـن و  هدـش و  هدـیچیپ  مه  رد  نآ  راـموط 

نیناوق مامت  هک  دوب  نیا  دندرکیم ، هرادا  ار  یمالسا  تما  دوخ ، يداحلا  تسایس  اب  دنتشادن و  رواب  داصتقا ، تسایس و  هرادا و  تموکح و 
لالح ار  یهلا  تامرحم  هدرک و  لطعم  ار  یهلا  دودح  دنتخاس و  نوگرگد  دوب ، هدروآ  دوجوب  هعماج  حالصا  يارب  مالـسا  هک  ار  ياهدنز 

لاوـما و هدوـمن و  راتـشک  لـتق و  هب  مادـقا  تمهت ، ینامگدـب و  ساـسا  رب  هدرک و  ارجا  ناـمگ  ههبـش و  يور  ار  مدرم  ماـکحا  دـندرمش و 
هدرک هراشا  بلطم  نیا  هب  هیما  ینب  روج  ملظ و  زا  دوخ  ياـعد  رد  [ ، 510  ] نومیم نب  فیدس  و  دندرکیم . تراغ  ار  نیملسم  ياهتورث 

هدـش و عقاو  بولغم  تروشم ، روش و  زا  سپ  ام  تموکح  ددرگیم و  تسد  هب  تسد  میـسقت ، زا  سپ  ام  لاوما  ایادـخ ! راب  : » دـیوگیم و 
نایم رد  و  دوشیم . يرادـیرخ  نانزهویب ، میتی و  لام  اب  روبنط ، رات و  لـیاسو  تسا و  هدـش  نارگید  ثاریم  اـم ، دـهع  تما ، راـیتخا  زا  سپ 

دنادیم و اور  ار  اوران  هحفـص 343 ] هک [  تسا  يراکبان  ره  تسد  هب  اهنآ  روما  مامز  دـننکیم و  ینارمکح  یمذ  نارفاک  ناملـسم ، دارفا 
درگنب و ناشیا  هب  تمحر  يهدید  اب  ات  درادن ، دوجو  يزوسلد  چیه  و  دنک ، يریگولج  نیملسم  تکاله  يدوبان و  زا  ات  تسین  یـسک  چیه 

تاجن یگنـسرگ  زا  ار  ياهدیدفت  رگج  هک  ینابرهم  درف  چیه  هن  دـهد و  هانپ  ار ، متـس  تسد  زا  ناگدـنهانپ  هک  تسین  ياهدـنرادزاب  چـیه 
دوخ يهجرد  تیاهن  هب  لطاب  هدیـسر و  ارف  لطاب ، لوصحم  ندیچ  ماگنه  تلذ ، يراوخ و  نامیدن  و  دـنتکاله ، سرت و  لها  نانآ  دـشخب .

نکناینب یتردق  ایادخ ، راب  تسا . ندرک  لیمحت  ار  دوخ  نیگنس  راب  ندرک و  مار  ددص  رد  هدرک و  عمج  ار  دوخ  ياهورین  مامت  هدیـسر و 
ار وا  تدحو  دزاس و  هدنکارپ  ار  شیورین  دنک و  ملق  ار  شیاهاپ  دنکرب و  خیب  زا  تسا ، لطاب  سأر  رد  هک  ار  یسک  نآ  ات  تسرفب  قح  زا 
ار ییاهتلـصخ  دوخ  رد  ام  ایادخ ! نادرگ ! نوزفا  ار  شتکرب  و  زاس ، لماک  ار  قح  رون  ددرگ و  زوریپ  هجو ، نیرتهب  هب  قح  ات  دـنز . مهرب 

بحاص ناگدننک ، تساوخرد  هب  تبـسن  ینابرهم و  تناگدـنب  يهمه  هب  تبـسن  اما  دـنهدیمن ، ار  اعد  یلوبق  هزاجا  ام  هب  هک  میراد  غارس 
...« يروآیم اجب  ینک  هدارا  ار  هچره  یهدیم و  ماـجنا  یهاوخب  هچنآ  وت  هک  سرب ، اـم  راـک  هب  تفطل  دوج و  مرک ، ردـقب  سپ  یناـسحا ،

ياهشزرا مامت  هب  هدرک و  دوبان  ار  ناناملـسم  قوقح  هک  دراد  يوما  تسایـس  زا  ینـشور  فیـصوت  تقیقح  رد  فیدـس ، ياـعد  [ . 511]
ار یمالسا  ياهنیمزرس  هیماینب  لاح ، ره  هب  تسا . زیتس  رد  یمالسا  شور  هار و  لوصا و  مامت  اب  هدز و  اپتشپ  هدروآ ، مالسا  هک  ییالاو 

هیماینب طلست  هک  دندقتعم  ناناملسم  و  دوب . هدش  يزیریپ  تما  يهدارا  ربارب  رد  یئاتسیا  رفک و  ساسا  رب  هک  دندرکیم  هرادا  یتسایـس  اب 
هژیوب هیماینب و  يزوریپ  ناناملـسم  : » تسا هدـمآ  نینچ  نسلکیف  هتـشون  رد  ینعم  نیا  و  تسا ، يزیتسمالـسا  يورین  يزوریپ  تموکح ، رب 

هک یتموکح  دندوب ، زیتس  رد  شنارای  و  ص )  ) ربمایپ اب  هراومه  هک  دناهتـسناد  ناتـسرپتب  یفارـشا  تموکح  يزوریپ  ار ، هیواعم  تموکح 
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رد تمواقم  راکیپ و  اب  ص )  ) ربماـیپ هحفـص 344 ] هارمه [  هب  ناناملـسم  و  دـیچرب ، ار  نآ  طاسب  ات  درک ، هزرابم  نآ  اب  ص )  ) ادـخ لوسر 
. دندرک راوتـسا  ار  مالـسا  نید  ياههیاپ  نآ  ياج  هب  دنتخاس و  دوبان  ار  نآ  درک و  يرای  ار  نانآ  دـنوادخ  ات  دنداتـسیا ، تموکح  نآ  ربارب 

ناناوتان هدرمش و  تسپ  ار  نادنمتسم  هک ، ار  یهورگ  تدایـس  هداد و  رارق  ربارب  اهیـشوخان  اهیـشوخ و  رد  ار  مدرم  هک  یمارگ  نید  نیا 
مـشخ هیماینب و  زا  ناناملـسم  نوچ  میرادـن ، يدـیدرت  ام  ور  نیا  زا  تخاس ، دوبان  دـندرک ، لیم  فیح و  ار  لاوما  دنتـسنادیم و  راوخ  ار 

تـسود تیلهاج ، حور  هب  ار  ناشـشیارگ  ناشنتـشاد و  مدقم  نارگید  رب  ار  دوخ  یمیدق ، ياههنیک  رطاخ  هب  و  ناشیهاوخدوخ ، اهنآ و 
يادص دنهاوخیم  هک  دنتسه  ینافلاخم  مالسا و  نانمشد  هیماینب ، هک  دندادیمن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  چیه  ناناملسم  [ . 512 ...« ] دنتشادن

هب ندیسر  رطاخ  هب  دناهدش و  مالسا  يهگرج  دراو  ییاورنامرف  عمط  هب  اهنت  اهنآ  دنزاس و  شوماخ  ار  نآ  ییانشور  دننک و  هفخ  ار  مالـسا 
ناناملـسم ماـمت  : » تسا هداد  رارق  دـیکأت  دروـم  دوـخ  راـتفگ  رد  يزود  همـالع  ار  بلطم  نیا  دـناهدش . ناملـسم  دوـخ ، یـصخش  حـلاصم 

یقح هنوگچیه  اهنآ  دناهدرواین و  مالسا  یصخش ، حلاصم  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  زج  هک  دنتـسه  يدایز  ناسک  هیماینب  نیب  رد  هک  دندقتعم 
دروآرد يرسک  تنطلـس  يهنوگ  هب  ار  تفالخ  هک  دوب  نآ  هیماینب  تسایـس  فده  هک  یتسارب  دنراد . تفالخ  ریغ  رد  هن  تفالخ و  رد  هن 
تـسایس سک  ره  اققحم  [ . 513 « ] مناـهاشداپ نیتـسخن  نم  تفگ : هک  دوشیمن ، هیواـعم  نخـس  زا  بلطم  نیا  رب  رتنشور  یلیلد  چـیه  و 

زا ار  نآ  یتسه  لزلزتم و  ار  مالـسا  ناکرا  هداد و  شرتسگ  ار  داحلا  رفک و  ات  تفریم  تسایـس  نآ  هک  دـنیبیم  دـنک ، یـسررب  ار  يروما 
ياهتیـصخش ندرب  نیب  زا  دـننام  دـنداد ، ماجنا  تدـش  اـب  مالـسا ، دـض  رب  هیماینب  هک  دوب  یبیرخت  ياـهراک  بلطم  نیا  لـیلد  دربب . نیب 

نیا مالـسا . رد  يرکف  نازاتـشیپ  زا  ناشیا ، ریاظن  يرجه و  دیـشر  راـمت ، مثیم  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  يدـع ، نب  رجح  لـیبق : زا  یمالـسا 
تنطلـس تلود و  ندرب  نیب  زا  و  نانآ ، اب  دربن  اهناملـسم و  يهمه  یمالـسا و  ياههدوت  مایق  ثعاب  هک  دوب  هیماینب  يزیتس  مالـسا  تساـیس 

هحفص 345 ] دیدرگ [ . ناشیا 

یلام تسایس 

تیمورحم رقف و  سوباک  دهدیم و  شیازفا  ار  يدرف  دمآرد  دربیم و  الاب  ار  مدرم  یگدنز  حطـس  هک  تسا  یقالخ  داصتقا  ياراد  مالـسا 
حلاصم يارب  یمومع  يهنازخ  فرص  دایز و  يهرهب  ساسا  رب  راک  یمومع و  داصتقا  فظاوم  ات  هدرک ، فظوم  ار  تلود  دربیم . نیب  زا  ار 

قباطم یتعنـص ، يداصتقا و  دربشیپ  هار  زا  ریغ  یهار  رد  ار  دایز -  ای  مک  هچ  یمومع -  لاوما  زا  يزیچ  دهدیمن ، هزاجا  دشاب و  یگدـنز ،
یلاخ هناش  هتفرگ و  هلصاف  ناشخرد  تسایـس  نیا  زا  هیماینب  دوش . جرخ  فرـص و  تسا ، هدرک  نییعت  مالـسا  یلام  یـسایس  طوطخ  هچنآ 

درک و طیعمیبا  نادناخ  هیماینب و  فرص  ار  لاملاتیب  هک  دوب ، نافع  نب  نامثع  دش ، فرحنم  تسایس  نآ  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دندرک .
اهنآ يهدافتسا  زا  ار  مدرم  يهدوت  داد و  صاصتخا  ار  ینالک  ياهتورث  دایز و  ياهشـشخب  ذوفن ، بحاص  دارفا  فارـشا و  نارـس و  هب 

وا زا  دـنتفرگ و  مشخ  وا  رب  نید ، رد  ناـیاسراپ  ناـبوخ و  دـش ، وا  ندروخ  نیمز  ثعاـب  هک  دوب  فرحنم  تسایـس  نیمه  تخاـس . مورحم 
ناناملسم هک  دوب  نیا  درک ، يراشفاپ  دوخ  تسایس  يارجا  رد  هدرکن و  ناشیا  هب  یهجوت  وا  اما  درادرب ، تسد  تسایس  نآ  زا  ات  دنتـساوخ 

رب هدومن و  رابجا  اسرفتقاط  فیلاکت  هب  دوخ ، تموکح  نامز  رد  ار  ناناملـسم  يو  دندیـشک . نوخ  كاخ و  هب  ار  وا  دندرب و  هلمح  وا  رب 
تدـم لوـط  رد  هیماینب  درک . تمحز  راـچد  زین  دوـخ  لـتق  زا  سپ  ناـخروم -  ماـمت  عاـمجا  هـب  نـینچمه -  تـشادیم و  او  اـهيراوشد 

زا ار  تما  دـنداد و  صاصتخا  دوخ  ناگتـسباو  دوخ و  هب  ار  یلاوما  اهتورث و  دـندرک ، تکرح  یناـمثع  تسایـس  قباـطم  دوخ ، تموکح 
زا ياهناخ  ره  رد  ار  رقف  سوباک  دـنتفرگ و  دوخ  رایتخا  هب  ار  تما  يداـصتقا  تاـناکما  اـهتورث و  ماـمت  دنتـشاد و  مورحم  هاـفر ، نتـشاد 

تیاکش هحفص 346 ] دلانیم و [  کلملادبع -  نب  نامیلس  يوما -  گرزب  هاشداپ  هب  رصم  رادناتـسا  دنتـشاذگ . یقاب  نیملـسم ، ياههناخ 
امش دزن  نم  نینمؤملاریما ! ای  : » دیوگیم دنکیم و  غالبا  تسا ، هدش  عضو  اهنآ  يارب  هک  ییاهتایلام  ینیگنـس  راشف و  زا  ار  رـصم  مدرم 

يردق هب  اهنآ -  تایلام  زا  دینک و  ارادم  اهنآ  اب  دینادب ، حالص  رگا  دنتفرگ ، رارق  راشف  رد  هدمآ و  هوتـس  هب  تیعر  هک ، نیا  رگم  مدماین ،
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قح و قطنم  نیا  دـش »... دـهاوخ  ناربج  هدـنیآ  لاس  رد  هک  دـیهاکب ، دنـشخب -  دوبهب  ار  ناشیگدـنز  و  داـبآ ، ار  ناشیاهرهـش  دـنناوتب  هک 
خساپ دوب ، هتفهن  تشز  ياهتلصخ  زا  وا  نطاب  رد  هک  يزیچ  هب  لباقم  رد  درکن  یهجوت  راتفگ  نیا  هب  راکمتس ، توغاط  اما  دوب ، تلادع 
رتاوسر یملظ  ایآ  و  [ . 514 !« ] شودب ار  كرچ  نوخ و  دش ، مامت  ریش  هاگره  و  شودب ، ار  ریش  دنیـشنب ! تیازع  هب  تردام  : » تفگ داد و 

رام راـت و  رب  دـهاوخیم  يو  هک  تسا ؟ نیهوت  نیا  لـثم  ناـسنا ، تمارک  قوقح و  هب  ینیهوت  مادـک  دراد ؟ دوجو  ملظ  نیا  زا  رتتخـس  و 
نارازگراک دش ، ییاج  همه  راکشآ ، متـس  نیا  هک  یماگنه  دیامن . بلـس  وا  زا  ار  یگدنز  تاناکما  یگدنز و  دنک و  مکح  عامتجا  ندش 

، رصم تایلام  سیئر  باجح  نب  هللادیبع  هک  دناهدرک  لقن  ناخروم  دنتـسجیم . برقت  يو  هب  تیعر ، رب  متـس  ملظ و  اب  تموکح  هاگتـسد 
کی يرانید  ره  رد  ات  داد  روتـسد  وا  و  دراد ، يرتشیب  ناوت  رـصم ، نیمزرـس  تشون : وا  هب  دوش  برقم  کلملادـبع  نب  ماـشه  دزن  تساوخ 

ار دوخ  ياهورین  مامت  هک  دوب  هدش  هل  نانچ  نامرح  رقف و  زا  ینیگنس  سوباک  ریز  یمالـسا ، روشک  روط  نیمه  و  [ . 515 . ] دندوزفا طاریق 
، قالخالا دـساف  دارفا  ناکاپان و  ناراکدـب و  رب  هنادنمتواخـس  زین  اهنآ  دوب و  هداتفا  شابوا  نیا  تسد  هب  شتاـناکما  همه  هداد و  تسد  زا 

هحفص 347 ] دوبن [ . هجوت  لباق  يزیچ  دشیم ، فرص  لاوما  تاناکما و  نیا  زا  هماع ، حلاصم  هار  رد  هچنآ  دندرکیم و  فرص 

یفاضا ياهتایلام 

اهنآ زا  ار  يداصتقا  تاناکما  ورین و  مامت  دنتشاد  یـصاخ  هجوت  تیعر ، نداد  رارق  راشف  رد  نتـشاذگ و  انگنت  هب  تبـسن  يوما ، ياههطلس 
ررقم يزیچ  نینچ  مالـسا ، نید  رد  و  هقباسیب ، ناناملـسم  يارب  هک  دـندرک  ررقم  اهنآ  يارب  ییاهتایلام  هک ، نآ  رطاخ  هب  دـندرک ، بلس 

رب ضراوـع   - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  لـیذ  دراوم  هک  دـناهدرک  لـقن  ار  اـسرفتقاط  ياـهتایلام  نیا  زا  یفلتخم  عاونا  ناـخروم  دوب . هدـشن 
رب ضراوـع   - 3 [ . 517  ] دنـسیونب یـسومان  يدادرارق  ای  دـنراد و  جاودزا  دـصق  هک  یناـسک  رب  ضراوع   - 2 [ . 516  ] اههفرح عیاـنص و 

نویلم تسیب  هب  هک  دو ، نایفـسوبا  نب  ۀیواعم  درک ، ررقم  ار  نآ  هک  یـسک  نیتسخن  و  [ 519  ] يزورون تایلام   - 4 [ . 518  ] اهلزنم ترجا 
نتخاس فقوتم  یمالسا و  تکرح  ندرک  تسـس  روظنم  هب  [ ، 521  ] دروایب مالسا  هک  یـسک  رب  تایلام   - 5 [ . 520  ] دیسر لاس  رد  مهرد 

نایاورنامرف و رایتخا  هب  اهنت  اهنآ  نایرج  دـندوبن و  دودـحم  اهنآ  هک  دوب  نیا  تشاد  تیمها  یفاضا ، ياهتایلام  نیا  رد  هچنآ  نآ . شرتسگ 
نینچ اهتایلام  نیا  ینیگنـس  یتخـس و  يهرابرد  هزوج ، یلدنب  دندرکیم . نییعت  دوخ  لیم  هقالع و  قباطم  هک  دـندوب  اهنآ  دوب و  نارومأم 
نوناق کی  هب  دنتسم  دودحم و  هحفـص 348 ] هک [  نیا  يارب  دندوب ، رتاسرفتقاط  هیزج ، تایلام و  دوخ  زا  یفاضا  ياهتایلام  : » دیوگیم
صاع نب  ورمع  زا  رـصم ، رد  انخا »  » بحاص [ . 522 «. ] دوب نارازگراک  لیم  هدارا و  هب  طوبرم  اـهنآ  يهزادـنا  هکلب  دـندوبن ، یلوبق  دروم 
يهیزج رادقم  نم  یهدب ، ینک و  رپ  نامسآ  ات  ار  نیمز  مامت  رگا  : » تفگ وا  خساپ  رد  صاعنبا  دنک ، نییعت  ار  وا  هیزج  رادقم  ات  تساوخ 

مک رگا  و  مینکیم ، هفاضا  امـش  رب  مه  ام  دوب ، دایز  ام  يهنیزه  رگا  دـیتسه ، ام  دـمآرد  عبنم  هنازخ و  امـش  هک  اریز  منکیمن ، نییعت  ار  وت 
نیاربانب درادـن ، دوجو  یناسنا ، عامتجا  رب  ملظ  نیا  زا  رتاسرفتقاط  رتشیب و  یعامتجا ، ملظ  میهافم  رد  [ . 523 .« ] مینکیم مک  امش  زا  دوب 

، میادـخ هفیلخ  نم  تسا و  ادـخ  لام  نیمز  : » تفگیم هیواعم  دـننایاورنامرف . نیا  صاعنبا -  ریبعت  هب  انب  ناتـسوب -  غاب و  ای  هنازخ  مدرم ،
عامتجا مشخ  ثعاب  تشز ، تسایـس  نیا  هک  یتسارب  تسا »! اور  نم  رب  مراذـگاو ، هچره  تسا و  نم  لام  مریگب ، ادـخ  لاـم  زا  هچره  سپ 

راثآ وحم  یتسه و  ندرب  نیب  زا  تموکح و  بلق  نتفرگ  فدـه  ثعاـب  تخاـس و  لعتـشم  تضهن  يارب  ار  فطاوع  تاـساسحا و  هدـش و 
دیدرگ . نانآ 

اهتورث نتفرگ  رایتخا  رد 

، دشیم متخ  مدرم  نامرح  رقف و  شرتسگ  هب  هک  ار  یهار  ره  دنراد و  هگن  هنـسرگ  ریقف و  ار  نیملـسم  ات  دنتـشاد  یعـس  يوما  ياهتموکح 
دایز هب  هیواعم  دوب . ناشیا  لاوما  نتفرگ  رایتخا  رد  دـندرب ، راکب  ناناملـسم  نتخاس  تسدـگنت  يارب  اهیوما  هک  یلیاسو  هلمج  زا  دـندومیپ .
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هب داد و  ار  روتسد  نیمه  دوخ ، نارازگراک  هب  زین  دایز  دنک . يروآعمج  وا  يارب  هرقن  الط و  هک  تشون  قارع -  رد  شرازگراک  هیبا -  نب 
رب : » تشون رصم -  رد  دوخ  لماع  نادرو -  هب  هیواعم  هحفص 349 ] [ . ] 524  ] دننکن میسقت  ناناملـسم  نیب  ار  هرقن  الط و  ات  درک ، رما  اهنآ 

قباطم هک  یلاح  رد  میازفیب ، اهنآ  رب  يزیچ  نم  هنوگچ  تشون : وا  خـساپ  رد  نادرو ، ینکیم . هفاـضا  طاریق  کـی  [ ، 525  ] یطبق درف  ره 
ناردارب زا  یکی  دوب و  لاور  نیا  رب  زین  یمالـسا  تایالو  ریاس  رد  لاح ، نایرج  دوش »؟ هفاـضا  يزیچ  دـیابن  میاهتـسب ، اـهنآ  اـب  هک  یناـمیپ 

و دندنادرگیم ، تسد  هب  تسد  دوخ  نیب  ار  ادخ  لام  اهيوما ، تقیقح  رد  [ . 526  ] درک هرداصم  ار  نمی  نیمزرس  مدرم  كالما  جاجح ،
يوما رگمتـس  تموکح  هیاس  رد  شتما  هچ  نآ  زا  وگتـسار  نیما  ربمایپ  هک  يروط  نامه  دندوب ، هداد  رارق  دوخ  ناگدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب 

تموکح اب  هزرابم  تضهن و  ات  دـندش  نآ  رب  و  دـیدرگ ، هیماینب  هیلع  رب  یمومع  مشخ  ثعاب  تسایـس  نیمه  هداد و  ربخ  دـنوشیم ، التبم 
دنزاس . ینلع  ار  روج  ملظ و 

ناشکالما زا  مدرم  نتشادرب  تسد 

دندرب هانپ  شور  نیا  هب  اهنآ  زا  یخرب  دنـشکب و  تسد  دوخ  یـضارا  زا  ات  دنتفرگ  میمـصت  ناوتان  نازرواشک  اهتایلام ، ینیگنـس  رطاخ  هب 
رد اهنآ  دننک و  تبث  ناشیا -  تیامح  رطاخ  هب  تلود -  لاجر  زا  یکی  مان  هب  ای  برع و  ياهتیـصخش  زا  یکی  مان  هب  ار  ناشكالما  هک 

نیکالم زا  يدایز  هوبنا  جاـجح ، تموکح  ناـمز  رد  [ 527  ] دـندرکیم عافد  نانآ ، يزرواـشک  لوصحم  زا  یعون  هب  يراذـگاو ، نیا  ربارب 
ياهراشف اههجنکش و  نیرتتخس  کیرات ، ياهنارود  نیا  رد  ناملـسم  مدرم  دندرک . تبث  کلملادبع  نب  ۀملـسم  مان  هب  ار  دوخ  یـضارا 

ناراکبان و هار  رد  ار  اهنآ  ات  دندادیم ، اهتوغاط  نیا  هب  ار  ناشـشالت  هجیتن  و  دندیـشکیم ، تمحز  نانآ  هک  اریز  دـندید ، ار  نوگانوگ 
هحفـص 350] زیزعلادبع [ -  نب  رمع  بیجن -  تیـصخش  نارود  ات  تشاد  همادا  خلت  نایرج  نیا  و  دننک . فرـصم  اهینارتوهـش  ناکاپان و 
[528  ] درک رداص  ار  یفاضا  ياهتایلام  نآ  زا  یخرب  وغل  روتسد  رمع  دید و  ار  هافر  شیاسآ و  يور  يدح  ات  عامتجا  نارود ، نیا  رد  هک 
هب داد و  ار  اهتایلام  نامه  نتفرگ  روتـسد  کلملادبع ، نب  دیزی  تشگزاب و  مدرم  یتخبدب  هبترم  ود  تفرگ ، نایاپ  وا  نارود  هک  نیمه  یلو 
اهر دیراد ، وا  نامرف  دهع و  زا  هچنآ  امـش  دوب ، يرورغم  درم  رمع  دعب ، اما  : » دوب هدمآ  نآ  رد  هک  درک ، رداص  ياهمانـشخب  شنارازگراک 

[ . 529 .« ] هدرم ای  دنشاب و  هدنز  دنهاوخن ، ای  و  دنهاوخب ، یتسدگنت ، رد  ای  دنـشاب و  هافر  رد  هچ  دینادرگرب ، یلبق  عضو  هب  ار  مدرم  دینک و 
یلبق لاور  هـب  ار  اـهتایلام  دندرـشف و  یتخـس  هـب  دـنتفرگ و  ار  مدرم  يوـلگ  دیـسر ، نارازگراـک  هـب  یتنطلـس  يهمانــشخب  نـیا  نوـچ  و 

نآ تسا  نیا  دنتـشگ . رود  تسار  هار  زا  دنتفرگ و  هلـصاف  داد  لدـع و  زا  هدـش و  فرحنم  لادـتعا  دـح  زا  هیماینب  [ . 530  ] دندنادرگزاب
دنشاب . ادصمه  ناشیا ، توادع  ینمشد و  رب  یمالسا  یگدنز  نارود  مامت  رد  ناناملسم  مامت  ات  دش  ثعاب  هک  يزمر 

تایلام نارومام  نارادناتسا و 

نب ةرمس  ةاطرایبا ، نب  رسب  هبعـش ، نب  ةریغم  هیبا ، نب  دایز  دننام : ایند  ریظنمک )!(  دارفا  زا  ار  دوخ  تایلام  نارومأم  نارادناتـسا و  هیماینب ،
يرادا یسایس و  ياهتیلاعف  رد  هک  دندرامگ  راکب  يدبتسم  نارگمتـس  زا  اهنآ ، ریاظن  یفقث و  فسوی  نب  جاجح  يرـصیق ، دلاخ  بدنج ،

زا ناسنا  زایتما  ثعاب  هک  یکین  يوخ  ره  ای  و  تقفـش ، رهم و  اب  ياهطبار  هقباس و  چیه  دنتـسه و  تیناسنا  نمـشد  هک  دـندرک  تباث  دوخ ،
کته يرگمتـس و  رد  زین  نانآ  دـندرک ، راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  ار  شابوا  نارگمتـس  نیا  اهيوما ، هتبلا  دـنرادن . تسا ، اـپراهچ  ناویح 

رد يو و  نارازگراک  ملظ  نازیم  هک  یلاح  رد  کلملادبع -  هب  باطخ  يرمن  دـندرکن . یهاتوک  نیملـسم  لاوما  تراغ  بلـس و  تمرح و 
هب رـس  هدش و  یتسدگنت  رقف و  راچد  همه  هک  اج  نآ  ات  دـنکیم  نایب  ار  شیوخ  يهلیبق  موق و  نانآ  نداد  هحفص 351 ] رارق [  راشف  تحت 

كوصع ةاعسلا  نا  الیصأ  ةرکب و  دجسن  ءافنح  رـشعم  انا  نمحرلا  ۀفیلخأ  دیوگیم : دنرادن -  هارمه  هب  يرغال  رتش  زج  هتـشاذگ و  اهنابایب 
امحل و ال هماـظعل  اوکرتی  مل  اذا  یتح  ـالولغم  اـمئاق  ۀیحبـصالاب  هموزیح  اوعطقف  نیرعلا  اوذـخأ  ـالوغو  تملع  ول  یهاود  اوتاو  مهترمأ  موی 
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وعدی الیوح  رایدلا  نع  عیطتـسی  ادعاق ال  حبـصأف  هتلومح  اوذخأ  الیفجا  هعاری  طایـسلا  هنم  ترأشأ  ردحأ  مهکـصب و  اؤاج  الوقعم  هداؤفل 
یتریـشع نا  نمحرلا  ۀـفیلخأ  الیدـه  قیرطلا  ۀـعراقب  وعدـت  اهحانج  ةامرلا  رـسک  دـهادهک  الویذ  حایرلا  هب  رجت  قرخ  هنودو  نینمؤملاریما 

نیملاظ اوباصأ  موق  مهنأک  نودرطی  ۀـمامیلا  اوعطق  الیلهتلا  اوعیـضی  مهنوع و  ام  اوکرتی  امل  مالـسالا  یلع  موق  ـالولف  نیزع  مهماوس  یـسمأ 
اذ مهینغ  نکرت  ابتک  الیقث  نوملـسملا  هاری  ادقع  مهیلع  دشف  ییحی  مهاتأ  الیبذ و  ۀـمخو و  اضومح  الا  مهنوبل  قوذـت  ام  عیبر  يرهـش  الیتف 
اب يرمن ، هک  یتسارب  هحفص 352 ] [ . ] 531  ] الیلق نوصبرتی  مأ  کیلا  مهروما  نومـسقی  یموق  تکرتف  الوزهم  مهریقف  ینغلا و  دـعب  ۀـلیع 

تسا و هدرک  مسجم  دناهدرک ، دراو  وا  يهلیبق  موق و  رب  کلملادبع  نارادناتسا  هک  ار  ینیگمهس  ياهمتس  كانلوه و  ملظ  دوخ ، رعش  نیا 
نوـچ تشاد . همادا  دوـب ، هیماینب  ناـهاشداپ  نیرتلداـع  دـنیوگیم -  هک  يروـط  هـب  هـک -  زیزعلادـبع  نـب  رمع  نارود  اـت  يرگمتـس  نـیا 
امناف کیلی  ام  ظفحت  تنک  نا  دـیوگیم : يو  هب  باطخ  يرعـشا  بعک  دنتـشادن . قحانب  مدرم ، لاوما  نتفرگ  رد  يرارـصا  وا  نارازگراک 

رجازم و نهعقو  یف  رئاصب  لها  نیتلـصنم  فکأب  باقر  فویـسلاب  دـلجت  یتح  هل  وعدـت  يذـلل  اوبیجتـسی  نل  بائذ  دالبلاب  کضرأ  لاـمع 
اهراطقأ یف  تثعب  نیذلا  نا  تفگ : درک و  عطق  ار  وا  نخس  دومن و  وا  هب  ور  يدرم  دناوخیم ، هبطخ  ربنم  يور  رمع  يزور  [ . 532  ] باقع

تاهیه لدـع و  مهنم  ۀـنامالا  یلی  نا  تدرأ  ملظتی و  مهلک  روجی و  لک  انـضرا  ربانم  یلع  بایثلا  سلط  مرحملا  لحتـسا  کـباتک و  اوذـبن 
هدومن و يورهدایز  یمالسا  هعماج  رب  يریگتخـس  رد  تایلام  نارومأم  نارادناتـسا و  هک  یتسارب  هحفص 353 ] [ . ] 533  ] ملسملا نیمألا 

دندوب نانآ  دنداد . ماجنا  يوما  ناهاشداپ  نامرف  هب  هکلب  دندرکن ، دوخ  شیپ  زا  ار  اهراک  نیا  دندرک و  بلـس  وا  زا  ار  يداصتقا  ناوت  مامت 
هدمآ نتولف » ناف   » راتفگ رد  تحارـص  هب  موهفم ، نیا  دـندرکیم و  میـسقت  دوخ  نیب  دـنتفرگیم  مدرم  زا  هچنآ  هداد و  تراغ  روتـسد  هک 

، دنراد زاب  يرگمتس  زا  ار  اهنآ  دنـشیدنیب و  نارادناتـسا  یـسرباسح  يارب  يریبادت  يوما -  يافلخ  ینعی  ءافلخ -  هک  نآ  ياج  هب  : » تسا
تیاضر راک ، نیا  يانعم  دندشیم و  میهـس  دـندروآیم ، تسد  هب  تشز  اوسر و  ياههار  نیا  زا  هک  یلاوما  دوس  رد  ناشیا  اب  هک  مینیبیم 
يزکرم يهنازخ  حـلاصم  هب  لوا  يهجرد  رد  ءافلخ  زا  یخرب  هک  نآ  رب  هوالع  دوب ، روشک  مدرم  هب  تبـسن  نارازگراک  دـب  راتفر  زا  ءافلخ 

كانتشحو لواپچ  ینلع و  يرگمتـس  رطاخ  هب  دوخ ، تایلام  نارومأم  نارادناتـسا و  زا  يوما  نارادمامز  هتبلا  [ . 534 ...« ] دندادیم تیمها 
شنامرف درکیم و  ملظ  رتشیب  هچره  رادناتسا  کی  نوچ  تسا ، هدوب  ناشیا  دوخ  روتـسد  هب  هک  دندرکیمن  هذخاؤم  ور  نآ  زا  تما ، لاوما 

نیا دنابسچ و  دوخ  هب  زین  ار  وا  تبسن  هک  اج  نآ  ات  دوب  هیواعم  دزن  صخش ، نیرتبرقم  هیبا  نب  دایز  دوب . رتبرقم  نانآ  دزن  دوب ، رتهنارگمتس 
نیرتکیدزن یفقث  فسوی  نب  جاجح  دوب . ناناملسم  هب  تبـسن  يو  يهدرتسگ  یخاتـسگ  یکابیب و  يراکمتـس و  يریگتخـس و  رطاخ  هب 

دهاوخب هک  يروط  ره  ات  درک  لوحم  يو  هب  ار  قارع  ییاورنامرف  هک  اج  نآ  ات  دوب ، وا  دزن  رد  همه  زا  رتمدقم  کلملادبع و  هب  نارادناتسا 
ملظ روج و  زا  نیملـسم  هک  ار  هچنآ  لاح ، ره  هب  دوب . يزیرنوخ  رد  يورهدایز  تنوشخ و  رطاخ  هب  اـهنیا  ماـمت  دـنک و  فرـصت  لـخد و 

مه رد  ار  ناشیا  تنطلـس  راموط  دش و  يوما  تموکح  ماظن  ندش  هدیچرب  ثعاب  هک  دوب  یمیظع  تضهن  لماوع  نیرتمهم  زا  دـندید  نانآ 
هحفص 354 ] دیچیپ [ .

مدرم ریقحت 

يوردـنت مدرم ، قوقح  ندرمـش  کبـس  رد  يوما  نارادـمامز  دوب ، ناملـسم  مدرم  ریقحت  دوب  حـضاو  یلیخ  يوـما  تسایـس  رد  هک  يزیچ 
ارـسق سانلا  نوکلاملا  نحن  الام و  یـصح و  نورثکألا  نحنف  يدعـس  لآ  كراکدا  کنع  عدـف  دـیوگیم : يوما  دـیزی  نب  دـیلو  دنتـشاد .

هب تبسن  دح ، زا  شیب  ییانتعایب  رادقم  رعش ، نیا  [ . 535  ] الابخ الا  مهولأن  ام  الذ و  فسخلا  ضایح  مهدرون  الاکنلا و  ۀلذملا و  مهموسن 
رجاهم و نادـنزرف  لـباقم  هک  ياهبطخ  رد  ناورم  نب  کلملادـبع  دزاـسیم . مسجم  ار  اـهنآ  شزرا  هدارا و  ندرمـش  زیچاـن  تما و  قوقح 

امش دوش ، تسار  امش  ياهیجک  ات  مینکیمن ، جالع  ریـشمش  اب  زج  ار  تما  نیا  راک  ام  هک  دینادب  : » دیوگیم درک ، داریا  هنیدم  رد  راصنا 
هک یلاح  رد  دینکیم ، رما  یهلا  ياوقت  هب  ار  ام  امش  دینکیمن و  لمع  نانآ  دننامب  دوخ ، هک  یلاح  رد  دینارجاهم ، نیتسخن  لامعا  رادساپ 
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هک نیا  رگم  دنکیمن ، رما  اوقت  هب  ارم  ماهدیـسر ، ماقم  نیا  هب  نم  هک  نیا  زا  سپ  یـسک  هک  دنگوس  ادخ  هب  دینکیم ، شومارف  ناتدوخ  زا 
ار هراـچ  هار  هک  تسا  تما  نیا  رب  راـکهبت  کـی  ناـیغط  زا  تیاـکح  كاـنلوه ، يهناتخـسرس  قطنم  نیا  [ . 536 !...« ] مـنزیم ار  شندرگ 
هب راید  نیا  انامه  : » تفگیم صاعنبا  مدرم ... نیب  رد  شیاسآ  تلادع و  طسب  رد  هن  هدید ، ساره  سرت و  راتشک و  شرتسگ  هب  رـصحنم 
، ] مدرم هک  اریز  مدرم ! کلم  هن  تسا ، اهیوما  کلم  زیچ ، همه  هک  تسا  هدوب  نآ  راـتفگ  نیا  ياـنعم  تسا » شیرق  ناتـسوب  غاـب و  يهلزنم 

یلالقتـسا هدوب و  نیمه  هیماینب  یـسایس  قطنم  اههرود ، مامت  رد  دـنرادن . يرایتخا  يدازآ و  دـنیاهنآ و  نارکون  ناـگدرب و  هحفص 355 ]
دیدرگ . نایوما  تموکح  يدوبان  ندش و  وروریز  ثعاب  هک  دوب  یلماوع  نیرتمهم  زا  رگید  یکی  زین  نیا  و  دشیمن . هدهاشم  مدرم  يارب 

یمذ نارفاک  رب  راشف 

، دوب اهنآ  يهمه  هب  لماک  يدازآ  نداد  ناوریپ و  تمارک  نیمـضت  نایدا و  يهمه  هب  مارتحا  دوخ ، لیـصا  الاو و  نیناوق  رد  مالـسا  روتـسد 
یسک تسین  ناملسم  دنشاب . رادروخرب  دنمالـسا ، يهمذ  رد  هک  یتقو  ات  دندوب ، رادروخرب  نیملـسم  هک  یقوقح  مامت  زا  دنتـسناوتیم  اهنآ 

راشف و تحت  رد  تسا ، هدشن  نیمز  رد  يداسف  ای  هنتف  ثعاب  یتقو  ات  دـشاب -  یتادـقتعم  عون  ره  شیارگ و  ره  ياراد  ار -  ناسنا  کی  هک 
رد ای  و  وت ، ینید  ردارب  ای  دناهتـسد : ود  مدرم  : » دیامرفیم شايرادـمامز  نارود  رد  تلادـع ، ربهر  گرزب  نینمؤملاریما  دـهد . رارق  تیذا 

لخاد رد  مدرم -  يهمه  نایم  ار  تاواـسم  يدازآ و  تلادـع ، راعـش  تبثم ، ياهنوگ  هب  مالـسا  یتسارب  [ . 537 « ] دنتـسه وت  ریظن  شنیرفآ 
نآ يهمه  يهشیر  هب  ندز  هـشیت  رادهدـهع  دوـخ ، طوـطخ  ماـمت  رد  يوـما  تسایـس  اـما  تـسا ، هدرک  يراذـگهیاپ  مالـسا -  يهدودـحم 

حور اب  هک  درک  دروخرب  یتواسق  اـب  یمذ ، مدرم  اـب  هک  دوب  نیا  دوب ، هدرک  يزیریپ  یعاـمتجا  ياههنحـص  رد  مالـسا  هک  هدوب  ییاـهزیچ 
یتایلام رومأم  کلملادبع  نب  دیزی  فرط  زا  یخونت ، دیز  نب  ۀـماسا  هک  دـناهدرک  لقن  ناخروم  دوبن . راگزاس  یمالـسا  تیادـه  مالـسا و 

، ناورم نب  زیزعلادبع  [ 538  ] درک غاد  ار  ناشیاهتسد  تفرگ و  ار  ناـشلاوما  درک و  تیذا  ار  اـهنآ  هدرب و  شروی  یمذ  نارفاـک  هب  دوب ،
ار یمالسا  روشک  مدرم  مامت  هیماینب ، ملظ  روج و  هتبلا  [ . 539  ] دنتفرگ نانابهر  زا  هک  دوب  ياهیزج  نیتسخن  نیا  تسب و  هیزج  نابهار ، رب 
هحفـص 356] هب [  تبـسن  مدرم  يهمه  یتیاـضران  هنیک و  شرتـسگ  ثعاـب  هک  يراـک  ناـمه  هدوـبن ، ناناملـسم  هـب  رـصحنم  تـفرگ و  ارف 

دش . اهنآ  تموکح 

برع ریغ  مدرم  رب  هیماینب  ملظ 

هراشا

ناـسب ناـنآ  اـب  هک  دوب  نیا  دـننک ، مورحم  ناـسنا ، کـی  یعیبط  قوقح  ماـمت  زا  ار  برع  ریغ  مدرم  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  يوما  تساـیس 
يهمه نیب  هتشاذگ و  مارتحا  ناسنا  قوقح  هب  هک  یمالـسا  دندوب ، هدش  دراو  مالـسا  میرح  رد  نانآ  هک  نیا  اب  و -  دندرک ، راتفر  تاناویح 

هک تسا  یلاح  رد  هیماینب  راتفر  نیا  دندش ، وربور  يدایز  راشف  تنوشخ و  اب  اهنآ  اب  تسا -  هدرک  هنالداع  تاواسم  نالعا  مدرم ، تاقبط 
رد یمالسا ، تاحوتف  زا  یمیظع  شخب  دنتشاد و  دوجو  يرکف  ناربهر  یمالسا و  ياهتیـصخش  زا  یگرزب  يهقبط  برع ، ریغ  مدرم  نایم 

هقیاضم نانیا  رب  ملظ  نتخاس و  راوخ  رد  یششوک ، چیه  زا  هیماینب  هک  تسا  فسأت  ياج  قح  هب  دش و  مهارف  نانآ  داهج  شالت و  يهیاس 
نایفـسیبا نب  ۀیواعم  برع ، يارـسک  ار ، روج  ملظ و  نیا  باب  هتبلا  دناهدرک . لقن  ار  اههجنکـش  نیا  زا  يدنـسپان  عاونا  ناخروم  دندرکن ،

بدنج نب  ةرمس  یمیمت و  سیق  نب  فنحا  هک  دوب  وا  مه  تخیر و  ار  ناشیاهنوخ  قحانب  داد و  داب  هب  ار  نانآ  تمرح  دوشگ و  راب  نیلوا 
دناهدیرب و ناینیـشیپ  زا  هک  منیبیم  دـناهدش و  دایز  برع -  ریغ  نایناریا  ینعی  اهرخ -  نیا  هک  منیبیم  تفگ : ناشیا  هب  دـیبلط و  ار  یلاله 

ینادابآ رازاب و  ندش  هاربور  روظنم  هب  ات  ماهتفرگ  میمصت  نم  دوشیم ، هلمح  يرادمامز  برع و  هب  تبسن  نانآ  فرط  زا  هک  منیبیم  ایوگ 

مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 272زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا ات  درک  عناق  ار  وا  درک و  تفلاخم  يو  رظن  اب  فنصا  درک و  دییأت  ار  وا  رظن  هرمس ، تسیچ ؟ امـش  رظن  مشکب ، ار  نانآ  زا  یهورگ  هار ،
زا ار  ناـنآ  هدرک و  راوـخ  ار  اـهبرع  ریغ  دـندوب و  دنـسپان  شور  هار و  نـیمه  رب  زین  يو  زا  سپ  يوـما  ناـهاشداپ  [ . 540  ] دـنکن ار  راک 

هدومن و تاواسم  تلادع و  تساوخرد  وا  زا  دمآ و  زیزعلادـبع  نب  رمع  دزن  ناسارخ  مدرم  زا  یکی  دـنتخاس ، مورحم  ناشيزور  يررقم و 
نارفاک دادعت  نیمه  دنگنجیم و  دنراد  يررقم  يزور  زا  هرهبیب  بجاوم و  نودـب  برع  ریغ  زا  نت  رازه  تسیب  نینمؤملاریما ! يا  : » تفگ
تروص هب  نانآ  اـب  يوما  ياـهتموکح  [ . 541 ...« ] دنزادرپیم هحفـص 357 ] تایلام [  دنراد  دناهدروآ و  مالـسا  هک  دـنراد  دوجو  یمذ 

هیقب دـننام  زین  اهنآ  هکنیا  اـب  دـنتخاس ، مورحم  كاروخ  شـشخب و  زا  ار  ناـشیا  دـندرک و  دروخرب  هنارگمتـس  قوقح ، زا  نتخاـس  مورحم 
نانآ و توادع  نادیم  شرتسگ  اهنآ و  فوفص  رد  دایز  یتحاران  ثعاب  هک  دوب  یلماوع  زا  نیا  دندرکیم و  حتف  دندیگنجیم و  نازابرس 
هک یتقو  فسوی -  نب  جاجح  دیوگیم : دوخ  یلاوملا » برعلا و   » باتک رد  ظفاح  دشیم . هیماینب -  دض  رب  یشروش -  ره  هب  ناشنتسویپ 

مدرم يو ، اب  نازرابم  نیرتشیب  دنیبب -  دیاب  هچنآ  دید  قارع  نایراق  تسد  زا  دیگنج و  يو  اب  درک و  جورخ  وا  رب  ثعـشا ، نب  نمحرلادـبع 
امـش هک  یتسارب  : » تفگ ناشیا  هب  درک و  عمج  ار  اهنآ  شروش ، شتآ  نتـسشن  ورف  زا  سپ  هک  دوب  نیا  دـندوب ، هرـصب  لـها  زا  برع  ریغ 

تسدرود ياهرهش  رد  تساوخ  هک  اجره  هب  ار  اهنآ  مامت  هاگنآ  دنرتراوازس ،» امـش  رب  امـش ، نایراق  و  دیتسه ، ینابزیب  تاناویح  نارخ و 
هناروکروک بصعت  نیا  [ . 542  ] داهن غاد  تشاد ، لیـسگ  اج  نآ  هب  هک  ار  رهـش  کی  مان  اهنآ  زا  مادک  ره  تسد  يور  تخاس و  هدنکارپ 

هینک هب  دندزیم و  ادـص  ناشبقل  مسا و  هب  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دنتـشادنپیمن ، دوخ  ربارب  شودمه و  ار  اهبرع  ریغ  هک  دیـسر  ییاج  هب  اهنآ 
اهنآ هارمه  هب  ای  رتولج و  ات  دندادیمن  هزاجا  اهنآ  هب  هک  يروط  نامه  دندزیمن ، ادص  دوب -  برع  اب  يواست  رب  لیلد  هینک  نوچ  [ - 543]

زا سک  چیه  هب  دندرکیمن و  نییعت  رکـشلرس  اهنآ  زا  برع  نایهاپـس  يارب  دننک و  تکرح  دیاب  اهنآ  رـس  تشپ  هک  نیا  رگم  دـنورب ، هار 
شناد رطاخ  هب  ار  یسک  برع  ریغ  مدرم  نیا  زا  هاگ  ره  دناوخب . زامن  هدرم ، هک  یبرع  يهزانج  رب  دتـسیاب و  ولج  ات  دنداد  یمن  هزاجا  اهنآ 

رد وا  هک  دـنادب  دـنیبب ، ار  وا  سک  ره  ات  دـندناشنیم ، هرفـس  رانک  ییاونان  هار  رـس  ار  وا  دوش ، اذـغ  مه  نانآ  اـب  دنتـساوخیم  شتلیـضف  و 
وا هب  دـیدیم ، ار  یبرع  ریغ  دوب و  يزیچ  هحفـص 358 ] شهارمه [  تشگیمرب و  رازاب  زا  برع  درف  کی  هاـگره  تسین و  برع  تقیقح 

هدایپ شبکرم  زا  وا  هک  تساوخیم  دـیدیم و  هراوس  ار  یبرع  ریغ  رگا  دـنک و  يراددوخ  تشادـن  قح  وا  دـنک و  لمح  شیارب  اـت  دادیم 
نایوما هک  يراک  دناهدرک ، لقن  برع  ریغ  مدرم  يارب  ار  یعامتجا  ياهراشف  نیا  زا  یفلتخم  لاکـشا  ناخروم  [ . 544  ] دشیم هدایپ  دوش ،

و مجع ، برع و  نیب  یتوافت  نودب  ناناملسم -  مامت  نایم  هنالداع  تاواسم  هب  ار  اهنآ  مالسا  اریز  دناهدرک ، لمع  مالسا  روتسد  فالخرب 
، دش اهنآ  نایم  فالتخا  هنیک و  شرتسگ  ناناملسم و  يهملک  فالتخا  ثعاب  يداژن ، هقرفت  نیا  اققحم  دوب . هداد  روتـسد  هایـس -  دیفس و 

دندرگ . نانآ  تنطلس  يدوبان  يهلیسو  هدوب و  يوما  تموکح  دض  رب  نایشروش  شیپاشیپ  برع  ریغ  ات  دش  ثعاب  هک  يروط  نامه 

ءافلخ یتسرپاوه 

هراشا

دوبان ار  دوخ  یقالخا ، ياهشزرا  هب  ییانتعایب  ینارتوهش و  ییوجماک و  هار  رد  هدش و  قرغ  يراکهبت  یگزره و  رد  يوما  نارادمامز 
تلود دوب و  هدـش  ییاج  همه  رامق  بارـش و  لامعتـسا  هتفای و  شرتسگ  ناشیا  نامز  رد  يرگیلاباال  یگتخیـسگ و  راسفا  دـندوب . هتخاـس 

رد دوب . هدرک  مهارف  ار  یناوخزاوآ  رازبا  وهل و  لیاسو  مامت  هدومن و  نایارگهزره  ناکاپان و  ناگدـنزاون ، فرـص  ار  دوخ  تاـناکما  ماـمت 
میربیم : مان  ار  كاپان  يافلخ  نآ  زا  یضعب  لیذ 

کلملادبع نب  دیزی 
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نازینک زا  نت  ود  هب  دننادیم ، اهيوما  نیرتاوسر  زا  ار  وا  دوب و  هدروآ  ور  ناکزینک  بارش و  يهرمخ  هب  زیچ ، همه  زا  کلملادبع  نب  دیزی 
نیا هبابح  يزور  دربیم ، رـسب  اهنآ  رانک  رد  ار  شایگدـنز  ياهزور  رتشیب  و  همالـس )  ) مان هب  يرگید  و  هبابح )  ) مان هب  یکی  دوب ، هتـسبلد 
دیزی ردقنآ  زاوآ  نیا  ندینـش  اب  [ . 545  ] دربتف غوست  ـال  نئمطت و  اـم  ةرارح  ةاـهللا  یقارتلا و  نیب  هحفـص 359 ] دـناوخ [ : زاوآ  هب  ار  رعش 

ام نینمؤملاریما  ای  تفگ : درک و  وا  هب  ور  هرخسم  هب  هبابح  ندرک و  زیخ  تسج و  هب  درک  عورش  دیرپ و  شرـس  زا  لقع  هک  دش  لاحـشوخ 
هرخـسم ار  وا  هراومه  زینک ، نآ  و  منکیم ! زاورپ  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  راـیتخا -  یب  تفگ - : باوج  رد  وا  و  میراد !! زاـین  زونه  وت  هب 

! تدوخ هب  يراذـگیماو ؟ هک  هب  ار  زینک  نیا  تفگ : يو  هب  یگرخـسم  اـب  دوش  راوـس  شندرگ  رب  اـت  تفاـی  هزاـجا  هک  يزینک  درکیم و 
هب يزور  دیزی  نیمه  تخادنایم . تسد  ار  وا  درکیم و  يزاب  وا  اب  زینک  ندیـسوب و  ار  وا  تسد  درک  عورـش  دـمآ و  زینک  فرط  هب  سپس 
هب تسد  وا  اـب  ار  بارـش  ياـههساک  دوـب ، وا  هارمه  هب  زین  هباـبح  شزینک  درکیم ، شدرگ  ندرا  یحاوـن  زا  یکی  رد  تفر و  رهـش  جراـخ 

يهقهـش نایم  دش و  وا  ناهد  دراو  روگنا  تخادنا ، هبابح  فرط  هب  روگنا  هناد  کی  دیزی  دندش ، تسم  ود  ره  هک  یتقو  دندرکیم ، تسد 
نامه هب  ار  وا  زور  هس  داد ، تسد  زا  ار  شلقع  ناوخهزاوآ  نز  نیا  گرم  اب  دیزی  درم ، ماجنارـس  دش و  وا  يرامیب  ثعاب  تفرگ و  رارق  وا 

هدش نوگرگد  شاهرهچ  هک  یلاح  رد  دیـسیلیم ، دیئوبیم و  ار  نفعتم  دسج  نآ  يو  دمآ ، وب  هب  هک  نیا  ات  درکن  نفد  تشاذـگ و  تلاح 
مغ و تلاح  اب  داد و  نفد  يهزاجا  وا  هک  نیا  ات  درک ، وگتفگ  وا  يهرابرد  شنامیدن  زا  یکی  تسیرگیم ، وا  رب  عون  نیرتتخـس  هب  دوب و 

يرفق ۀـلطعم  يوهی  نم  لزانم  يری  نا  بصلا  مئاهلاب  انزح  یفک  دـیوگیم : شنازینک  زا  یکی  هک  دینـش  تشگزاب و  دوخ  خاک  هب  هودـنا ،
یتحاران و تدش  زا  دنام ، خاک  رد  زور  تفه  تشگ و  یلوتـسم  وا  رب  هودنا  مغ و  تسیرگ و  تدش  هب  رعـش  نیا  ندینـش  اب  دیزی  [ . 546]
 ] نیا زا  ادابم  دننیبب  مدرم  ات  دور  نوریب  خاک  زا  درک  داهنـشیپ  وا  هب  هملـسم  شردارب  دادیمن ، تاقالم  هزاجا  یـسک  هب  هراکدب  نیا  هودنا ،

نیا [ . 547  ] دمآ نوریب  خاک  زا  و  تفریذپ ، ار  يو  تحیصن  زین  وا  و  دنوش . تحاران  دننک و  ادیپ  عالطا  مدرم  وا ، تشز  راک  هحفص 360 ]
یمالـسا تموکح  مامز  هک  دوب  هدش  یناکاپان -  وا -  ریاظن  وا و  راچد  مالـسا  هک  دراد  راکبان  نیا  یتسرپاوه  رب  تلالد  یبوخ  هب  دادـیور 

دندوب . هتفرگ  تسد  هب  ار 

دیزی نب  دیلو 

زا تما  نیا  يارب  شرـش  هک  دـیایب  دـیلو ، ماـن  هب  يدرم  تما  نیا  ناـیم  رد  : » دوـمرف هک  تسا  هدیـسر  ص )  ) ربماـیپ زا  حیحـص  تیاور  نیا 
توغاط نیا  [ 548  ] تسا دیزی  نب  دیلو  نیمه  دیلو ، نآ  هک  هداد  رارق  دییأت  دروم  ار  بلطم  نیا  یعازوا  تسا ». رتشیب  شموق  يارب  نوعرف 

دشیم و نیشنمه  نازابسوه  اب  دروآیم و  اهرهش  زا  ار  ناناوخزاوآ  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  تشادن ، تسدالاب  یگزره  رد  تسرپاوه ،
ور يراسگیم  بارـش و  دتـس  داد و  رب  مدرم  و  تفای ، شرتسگ  داسف  وا  نامز  رد  تخاس . ینلع  ار  یگدـنزاون  بعل و  وهل و  يراسگهداب و 
انل اهابس  نارفعزلاک  ءارفص  و  تسا : هدرک  فیـصوت  ار  یم  فاصوا ، نیرتابیز  هب  دوب و  يراسگهداب  هب  دنمقالع  تخـس  دوخ  وا  دندروآ ،

هلمج زا  [ . 549  ] ینامی قرب  ۀعملک  اهارت  تقفص  املک  ببح  اهل  نانبلا  سم  نود  اهل  رتسء  انالا  ضرع  ةاذقلا و  کیرت  نالقسع  نم  رجتلا 
فاوـط رب  دـیامن و  يراـسگهداب  اـج  نآ  رد  هک  دـنک  تسرد  یهاـگراب  هبعک ، يهناـخ  يـالاب  تساوـخیم  هک  تسا  نیا  وا  ياـهیکاپان 

ار وا  هدنریگ ، ماقتنا  ياناوت  نوچمه  تسکـش و  ار  شرمک  و  دادن ، تلهم  وا  هب  دنوادخ  هحفص 361 ] اما [  [ 550  ] دشاب رگهراظن  نایجاح 
بوصنم قشمد  رد  وا  ياج  هب  ار  دیزی  دندیرب و  ار  شرـس  دنتـشک و  ار  وا  هدـیروش و  وا  رب  شناسک  زا  یعمج  اب  دـیلو  نب  دـیزی  تفرگ و 

: دناوخ زاوآ  هب  ار  راعـشا  نیا  وا  يارب  [ ، 552  ] یـشرق يهشیاع  رـسپ  هک ، نآ  ایحیب  راکبان  نیا  ياهيزابسوه  هلمج  زا  [ . 551  ] دندرک
ابـستحم رجالا  یغبا  تجرخ  ردـبلاب و  نفطأ  ءاـشعلا  دـنع  اـهعلاطم  یف  بکاوکلا  لـثم  ربصلا  ۀـمیزع  نیفن  اروح  رحنلا  ۀـحیبص  تیأر  ینا 

هب ور  داد ، تسد  زا  ار  ندیـشیدنا  تسرد  نانع  هک  دـش  ناـمداش  ردـقنآ  راعـشا  نیا  ندینـش  اـب  دـیلو  [ . 553  ] رزولا نم  اروـقوم  تعجرف 
!...«. ناوخب هرابود  ناوخب ، هرابود  سمـش ، دبع  قح  هب  ار  وت  يدرک ، ناسحا  نینمؤملاریما  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » تفگ درک و  هشیاعنبا 
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دوخ ناردـپ  زا  بترم  یه  دـناوخ و  زاب  رگید  راب  و  نک ، رارکت  هیما  قح  هب  يدرک ، ناسحا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : زاـب  دـناوخ و  هراـبود  وا 
روعـش لقع و  نودب  تسم ، وا  دناوخ و  يو  رب  ار  راعـشا  نیا  راب  نیدنچ  ات  دادیم ، مسق  ناشیا  هب  ار  وا  دربیم و  مان  يرگید  زا  سپ  یکی 

یلـسانت تلآ  هب  دیـسر  ات  دزیم  هسوب  وضع  هب  وضع  ار  وا  ندب  ياضعا  اهولهپ و  دـیبسچ ، هشیاعنبا  هب  دوب -  هدوبر  ار  شلقع  بارـش ، - 
تلآ تسناوت  نیملسملا - ! ۀفیلخ  نینمؤملاریما و  مان  هب  تسرپاوه -  نیا  دش ، هحفص 362 ] اهنآ [  نیب  هک  ینالوط  يریگرد  زا  سپ  يو ،

نت زا  ار  شیاـههماج  هاـگنآ  و  دوشیم ، قرع  قرغ  وا  تشز  لـمع  نیا  زا  تیناـسنا  يهرهچ  هک  دـسوبب ، یتـشز  تروص  هب  ار  هشیاـع  نبا 
دـندروآ و شیارب  يرگید  ياـهسابل  هک  نیا  اـت  دـنام  یقاـب  تروع  فشک  هنهرب و  دوخ  تخادـنا و  هشیاـعنبا  تمـس  هب  دروآ و  نوریب 

نیا اب  ار  وا  ماجنارـس  دنک و  تکرح  هراوس  اهشرف  يور  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  شراوس  يرتسا  رب  داد و  وا  هب  رانید  رازه  دعب  دیـشوپ و 
يراب و دـنبیب و  زا  يرـصتخم  ياـمن  دوب ، نبا  [ . 554 !« ] یتـفگ كرت  هدـیدفت  ياـهگیر  زا  رتغاد  یتلاـح ، رد  ارم  : » تفگ كرت  نخس 
زا یتیاضران  ناشیا و  هب  تبـسن  مدرم  هنیک  شرتسگ  ثعاب  هک  ییاهراک  نامه  داـسف ، وهل و  رب  يوما  ناـهاشداپ  يزاـیتسد  اهینارـسوه و 

دیدرگ . نانآ  تموکح 

اهیرازن اهینمی و  نیب  بصعت 

اهنآ نیبام  ینمشد  هک  دوب  اهیرازن  اهینمی و  نایم  عازن  يریگرد و  دیدرگ ، يوما  تموکح  ندیشاپ  مه  زا  هب  رجنم  هک  یلماوع  نیرتمهم  زا 
ار يریگرد  نیا  دـندوب و  نایـسابع  تلود  يهمیمـض  اهینمی  هک  نآ  حیـضوت  دـش ، يوما  تلود  یتسـس  ثعاب  هک  يزیچ  نآ  تفرگ ، ـالاب 

مالسلامهیلع تیب  لها  راعشا ، نآ  رد  دورس و  ار  دوخ  تایمشاه  هک  یتقو  مالـسا ، گرزب  رعاش  تیمک ، هک  اریز  دندروآ ، دوجوب  نایولع 
ار برع  مدرم  تریغ  هلیـسو  نادـب  هک  دـیوگب  يرعـش  اـت  تساوـخ  وا  زا  هللادـبع  درک و  نسح  نـب  هللادـبع  گـنهآ  دوـب ، هـتفگ  حدـم  ار 

ندورس هب  عورش  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  تیمک  دوش ، نایوما  تلود  يدوبان  يارب  ياهلیـسو  ددرگ و  یـشروش  ثعاب  دیاش  دنازیگنارب ،
رترب ناـیناطحق  زا  ار  ناــنآ  هدرک و  وگزاــب  ار  [ 555  ] اـهینمی دوخ ، موـق  لـیاضف  راعـشا ، نآ  رد  هک  درک  دـنلب  یـسامح  رعـش  هعطق  دـنچ 

ذا هللا  تدجو  انیدـتهملا  يدـیا  هیلا  ریـشت  مجن  لک  ءامـسلا و  رمق  انل  هحفـص 363 ] تسا [ : ریز  تایبا  راعـشا ، نآ  يهلمج  زا  درامـشیم ،
رثا اهلد  رد  ردـقنآ  يو  رعـش  نیا  و  [ . 556  ] انیبجلا انل  افقلا و  سانلل  تاصلاخ و  مراکملا  لـعج  اـنل  اـنینطاق  ۀـکمب  مهنکـسا  ارازن و  یمس 

تیب لـها  رگید  رعاـش  تفاـی . شرتـسگ  اـهنآ  نـیب  ینمــشد  تـخیگنارب و  ار  هلیبـق  ود  نـیب  بـصعت  تریغ و  هـک  تشاذــگ  اــجب  یمهم 
زا ود  ره  نوچ  هدوب ، دروم  نیا  رد  یشزاس  رعاش  ود  نیا  نیب  يوق  لامتحا  هب  تفاتـش -  نایناطحق  کمک  هب  یعازخ  لبعد  مالـسلامهیلع ،

لبعد هک  يراعـشا  هلمج  و  دندوب -  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  یتسود  تبحم و  يالعا  دح  رد  نانآ  يود  ره  دنتیب و  لها  يارعش 
نبیـشی یلاـیللا  ثادـحا  کـنزحت  ملا  اـنیعبرألا  رم  موللا  كاـفک  اـنیعظ  اـی  کـمالم  نم  یقیفأ  تسا : ریز  تاـیبا  دورـس ، تیمک  رب  در  رد 

ات [ . 557  ] انیرخاف مجاعألاب  متنک  مکنم و  لیئارـسا  لآ  کی  ناف  انیدم  ای  انع  تییح  دـقل  یموق  تاورـس  نمرغلا  ییحا  انورقلا  بئاوذـلا و 
[ . 559 [ ] 558  ] انیرخاف ةوبنلا  رصن  یلا  یموق  نارازن  تملع  دقل  انیجه  انترصنل  انکل  رتو و  بالط  تیمکلا  بلط  ام  و  دیوگیم : هک  اج  نآ 
هک نیا  ات  دندوب ، هداد  رارق  زیوآتسد  ار  دوخ  مراکم  بقانم و  دندرکیم و  راختفا  رگید  هلیبق  رب  ياهلیبق  ره  بیترت  نیا  هب  هحفص 364 ] ] 

نیبام تدحو  يهتشر  دش . دب  مه  هب  تبسن  ور  نیا  زا  اهلد  تفرگ و  ارف  زین  ار  نانیشنهیداب  نایئاتسور و  يهمه  تفای و  تعـسو  ینمـشد 
هک دـش  نآ  هجیتن  دـش و  هتـسسگ  دـندمآیم ، رامـشب  ذوفن  تیعمج و  رد  برعلا  ةریزج  ناـنکاس  لـیابق  نیرتگرزب  زا  هک  ياهلیبـق  ود  نیا 
 - نایـسابع توعد  هب  ناشنتـسویپ  يو و  زا  اهینامی  فارحنا  لیلد  هب  اهيرازن -  هب  تبـسن  يوما  يافلخ  نیرخآ  يدعج  دمحم  نب  ناورم 

[ . 560 . ] دییارگ یتسس  هب  ییالاب  دح  رد  يوما  تلود  نایک  هلیسو  نیدب  داد و  جرخ  هب  یبصعت 

اهدادیور جیاتن 
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هراشا

راتفرگ شايرادا  يداصتقا و  یسایس ، ياههنیمز  رد  يوما  رگمتـس  تموکح  يهیحان  زا  مالـسا  ناهج  هک  ینیگمهـس  ياهدادیور  یتسارب 
دیدرگ : لیذ  ياهدمایپ  ثعاب  دش 

یلحم ياهتضهن 

عورـش نآ  هب  تبـسن  یتیاضران  راهظا  تموکح و  زا  نتفرگ  ماقتنا  دـصق  هب  یلحم ، ياهتضهن  زا  يرامـش  یمالـسا ، یحاون  نیرتشیب  رد 
یماظن يداصتقا و  نایک  هدیدرگ و  نایوما  هطلـس  تلذ  ثعاب  هتـسویپ ، مه  هب  ياهتضهن  نیا  جراوخ و  نایولع و  ياهتضهن  دننام  دش .

ناناملـسم ناـیم  يربارب ، تلادـع و  نادـقف  یعاـمتجا و  ملظ  شرتسگ  يهجیتن  رد  اـهتضهن  نیا  هک  تسا  یعیبط  تخاـس ، لزلزتم  ار  نآ 
يزیریپ دوخ  تموکح  هیاس  رد  مالـسا  هک  ییالاو  فادـها  قباـطم  دوخ  یلخاد  تسایـس  رد  يوما  ياـهتموکح  رگا  دـندمآ و  دوجوب 

هحفص 365 ] دندشیمن [ . اهیتخبدب  اهتبیصم و  نیا  راچد  هنیآ  ره  دندرکیم ، تکرح  دوب ، هدرک 

نایولع هب  مدرم  توعد 

زاب و  ص )  ) دـمحم نادـناخ  زا  یتیاضر  دروم  صخـش  هب  توعد  هب  عورـش  ورین  مامت  اب  دـش و  لیکـشت  يرـس  بازحا  هفوک ، هنیدـم و  رد 
زا هک  ار  هچنآ  الوا -  تسا : هدوب  لیذ  بلاطم  رب  لمتـشم  توعد  نیا  قطنم  دندرک . مالـسلامهیلع  تیب  لها  هب  یمالـسا  تفالخ  ندنادرگ 

نایم دوب ، هدـش  دراو  نانآ  هب  عوجر  ناشیا و  تبحم  تیاعر و  هب  تبـسن  نیملـسم  مازلا  رب  ینبم  هرهاط ، ترتع  تلیـضف  رد  رابخا  تایآ و 
هک دراد  کش  یـسک  امـش  نیب  رد  اـیآ  دـنتفگیم : مدرم  هب  هک  دوب  نیا  ناـشیا  توعد  ياههویـش  هلمج  زا  دـندرکیم و  رـشتنم  نیملـسم 

لزان وا  رب  ار  دوخ  باتک  دنوادخ  هک  دیراد  کش  ایآ  ریخ . تسا ؟ هدیزگرب  ار  وا  هدـینادرگ و  ثوعبم  ار  ص )  ) دـمحم لجوزع  دـنوادخ 
ترتع و ریغ  دزن  رد  ار  باتک  نآ  ملع  هک  دـیربیم  نامگ  اـیآ  ریخ . تسا ؟ هدرک  ناـیب  نآ  رد  ار  دوخ  ماـکحا  مارح و  لـالح و  هدومرف و 

یملع نآ  دنتسه ، ص )  ) ادخ لوسر  ثاریم  نابحاص  ملع و  ندعم  تیب  لها  هک  دیراد  يدیدرت  ایآ  ریخ . تسا ؟ هتشاذگاو  دوخ  تیب  لها 
عمج مالـسلامهیلع  تیب  لها  نوماریپ  رد  مدرم  هک  دـش  ثعاب  هدیدنـسپ  یغیلبت  شور  نیا  [ . 561 . ] ریخ تخومآ ؟ ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک 

درکیم وگزاب  ار  تیب  لها  حیادم  و  تفریم ، يرهش  هب  يرهـش  زا  دوخ ، یقناود  روصنم  دندرگ . ناشیا  تموکح  راگزور  هنـشت  دنوش و 
اهتبیـصم و زا  ص )  ) ربمایپ نادناخ  رـس  رب  هک  ار  هچنآ  ایناث -  دنک . مادـقا  ریطخ  رما  نیا  هب  هک  دوب  هدـش  شرافـس  وا  هب  يوق  لامتحا  هب  و 
ار مدرم  ياههدوت  تخیگنایمرب و  هیماینب  هب  تبسن  ار  یتیاضران  هنیک و  حور  درکیم و  بآ  ار  هحفص 366 ] اهلد [  هک  دوب  هدمآ  دیادش 

دیون مدرم  هب  ار  ییالاو  ياههنومن  لیـصا و  ياهفدـه  اـثلاث -  دـندرکیم . وگزاـب  مدرم  هب  درکیم ، دوجوم  ماـظن  ربارب  رد  ماـیق  هب  راداو 
هافر شیاسآ و  شمارآ و  تینما و  شرتسگ  لیبق  زا  دنروآیم ، دوجوب  دوخ  داد  لدـع و  تموکح  يهیاس  رد  هرهاط  ترتع  هک  دـندادیم 

دناوتیمن ناناملـسم  يارب  یتموکح  چـیه  هک ، نیا  رگید  یعامتجا و  روج  ملظ و  اهررـض و  نایز و  عاونا  هب  نداد  نایاپ  مدرم و  ناـیم  رد 
تیب لها  تموکح  يهیاس  رد  زج  دشخب ، ققحت  ار  ناشیا  ياهنامرآ  دشاب و  نانآ  قوقح  ظفاح  دـنک و  نیمـضت  ار  ناملـسم  دارفا  تمارک 

نیزگیاـج ناناملـسم  نـهذ  رد  اـعبار -  دـشابیم . یمالـسا  تاواـسم  لدـع و  رب  قـبطنم  یمالـسا و  تموـکح  يهـمادا  هـک  مالـسلامهیلع 
يزاسادج میقتسم  جیاتن  زا  همه  همه و  تسا ، هدیـسر  اهنآ  رب  يوما  تموکح  يهیاس  رد  اهيراتفرگ  اهیتخـس و  زا  هچنآ  هک  دنتخاسیم 

یلاجم هک  دندوب  اهیوما  راک ، زاغآ  رد  و  دنمیرک ، نآرق  ناسمه  اتمه و  یحو و  ناظفاح  نانآ  هک  تسا  مالسلامهیلع  تیب  لها  زا  تفالخ 
دنریگ و تسد  هب  ار  تردق  مامز  دـننزب و  هیکت  تموکح  ياههکیرا  رب  ات  دـنداد  مالـسا  فلاخم  ياهورین  هب  هفیقـس  ندروآ  دوجوب  يارب 
هک یتسارب  دنهد . رارق  شیوخ  تمه  يههجو  ار  دوخ ، ینید  هقالع  تهج  فالخرب  اهنآ  نتشاداو  ناناملسم و  ندیـشک  تلذ  هب  هجیتن  رد 
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زا تما  ظـفح  روـظنم  هب  راوـگرزب -  نآ  هک  دـندوب  هدرک  يوریپ  تما ، يارب  ص )  ) ربماـیپ ياهیـشیدنارود  زا  رگا  لوا  ردـص  ناناملـسم 
هداد رارق  دوخ  ترتع  ناگنازرف  رد  ار  تفالخ  یعامتجا -  یقرت  ياهنادیم  رد  دربشیپ  تلالض و  یهارمگ و  زا  نتشاد  نوصم  فارحنا و 

دادیمن خر  مالـسا  ناهج  رد  بئاصم  ایالب و  همه  نآ  زگره  دندرکیم ، يوریپ  وا  زا  دندشیم و  ادـصمه  ص )  ) ربمایپ اب  ناشیا  رگا  دوب ،
توعد نیا  هتبلا  دـننادرگب . تسد  هب  تسد  ار  ادـخ  لام  هتخاس و  دوخ  ناگدرب  ار ، ادـخ  ناگدـنب  اـت  دـندشیمن  يوما  تموکح  راـچد  و 
ینوناق نوچمه  ناناملـسم  هک  اج  نآ  ات  دومنیم ، حتف  ار  اههشیدـنا  فطاوع و  درکیم و  زاب  مالـسا  ملاع  ياضف  رد  ار  دوخ  هار  هدـنزاس ،

 - ساسا نیمه  رب  توعد  دندش . دقتعم  نادب  نایوما ، دادبتسا  روج و  ملظ ، ریز  زا  شیوخ  تاجن  دوخ و  عامتجا  ینوگرگد  يارب  یساسا ،
تسا نآ  دنکیم ، دییأت  ار  بلطم  نیا  هک  يدهاوش  زا  دشن و  زکرمتم  هحفص 367 ] راوتسا و [  نایولع  يور  یعامتجا -  ینید و  ياوتحم 

رد دسیونب ، ار  دوخ  تداهش  ات  داتسرف  یـسابع  يدهم  دزن  ار  دوخ  يهمان  تیـصو  یـسابع -  تلود  نارـس  زا  یکی  عجاشم -  نب  مساق  هک 
، دـنتلادع ناگدـنراد  اپرب  هک  یملع  نابحاص  ناگتـشرف و  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  : » تسا هدـمآ  نینچ  همانتیـصو  نآ  ياهدـنب 
ص)  ) دمحم هک  نیا  مه  دهدیم و  یهاوگ  اهنیا  رب  يو  تسا و  مالـسا  قح ، نید  اهنت  تسین ، ییادخ  میکح ، دـنوادخ  زج  هک  دـنهاوگ 

یـسابع يدهم  تسا ». ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  تماما  ثراو  نیـشناج و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسا و  ادخ  يهداتـسرف  هدـنب و 
: تفگ وا  هب  مساق  درک ! هاگن  وا  هب  دولآمشخ  یهاگن  اب  تخادنا و  شتسد  زا  ار  همانتیصو  دناوخ ، ار  تیصو  زا  رخآ  ياهشخب  هک  یتقو 

تنطلـس دش و  ناشدارم  قفو  رب  راک  هک  نیا  زا  سپ  اهنآ  اما  داد : باوج  یـسابع  يدهم  دوبن ؟ ساسا  نیا  رب  هیماینب  دض  رب  ام  مایق  رگم 
ساسا رب  دوخ ، ساسا  لصا و  زا  توعد  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ینشور  هب  ناتساد  نیا  دندرک ! لودع  فده  نآ  زا  دنتفرگ ، رایتخا  رد  ار 

اب وا  تسا و  وا  تما  رب  يو  زا  سپ  نیشناج  و  ص )  ) ادخ لوسر  یصو  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ماما  هک  دوب  راوتسا  بلطم  نیا  رب  تراشب 
و تسا ، اهنآ  اب  تما  نیا  يربهر  ریزگان  سپ  دـنتما ، نیا  شخبتاجن  ياهیتشک  و  ص )  ) ربمایپ ملع  ناثراو  شدالوا ، زا  ناـگنازرف  رگید 

ددرگرب . اهنآ  تسد  هب  هرابود  مالسا  رد  رایتخا  مامز  دیاب 

یمومع ینارگن 

هیاس وا  رب  دوجوم ، تموکح  فرط  زا  هرهلد  سرت و  تفای . شرتسگ  مالـسا  ملاع  ياج  همه  هب  اهبوشآ  دـش و  یمومع  ینارگن ، سرت و 
تیبأ تسا : هدرک  فیـصوت  ریز  رعـش  رد  ار  اهرهـش  همه  رب  مکاح  ینارگن  تلاح  نآ  يدـعج ، هللادـبعنبا  ثراح  فورعم  رعاـش  دـنکفا .
ماشلاب نم  قارعلا و  ناسارخب و  نم  اهلماش  ةالـصلا  لهأ  مع  دق  ۀـللجم  تحبـصا  ۀـنتف  نم  اهلئاوا  يرجت  تلقتـسا  اذا  اعفترم  موجنلا  یعرأ 

هحفص 368] اهلقاع [  هیف و  ءاوس  هجلاب ل  فنعی  يذلا  هیفسلا  یسمی  اهلطایغ  ۀجلثم  ءامهد  ۀملظم  نول  یف  اهنم  سانلاف  اهلغاش  هاجش  ناک 
یتلا ال الا  اهبقاوع  یف  سانلا  رظنی  اهلئاوغ ال  اهل  ینمت  ءایمع  ۀمهبم  لک  یف  اهنم  نودغی  اهلماوح  اهدالوأ  ذبنت  اهل  داکی  ۀـبرک  یف  سانلا  و 

تسا نیا  [ . 562  ] اهلزالز رمح  بوطخ  اهیف  هتهجوب  يرزأ  انیف  ءاجف  اهلباوق  اـهلوح  تقرط  یل  بح  ۀحیـصک  وا  رکبلا  ةوغرک  اـهلئاق  نیبی 
نب سابعلاوبا  رگید -  رعاش  دندربیم . جنر  دـندوب ، نآ  راچد  هک  ياهرهلد  بوشآ و  زا  تخـس  هک  روشک  مدرم  عضو  زا  ینـشور  فیرعت 

تلمدف ۀیربلا  نا  عفدنت  مث  یماست  لابجلا  لثم  نتف  نم  هللااب  مکذیعا  ینا  دـنکیم : نایب  ریز  رعـش  رد  ار  زور  نآ  يهعماج  عضو  زین  دـیلو - 
مکنوطب مکیدیأب  نرقبت  اوعتر ال  تمحلأ  ام  اذا  بائذلا  نا  مکسفنأ  سانلا  بائذ  نمحلت  اوعدترا ال  نیدلا و  دومعب  اوکسمتساف  مکتسایس 

رب هک  يوما  تسایس  نایرج  يهیحان  زا  اههوک -  نوچمه  اههنتف  دیلونبا ، يهتفگ  هب  هحفص 369 ] [ . ] 563  ] عزج ینغت و ال  ةرسح  مثف ال 
اـههنتف و نـینچ  هـک  دوـب  یعیبـط  و  تـخیریم ، مدرم  رـس  رب  دوـب -  هدـش  يزیریپ  مدرم  يهـمه  هـب  تبـسن  بوکرـس  هجنکـش و  ساـسا 

دشاب . هتشادن  ار  نآ  لباقم  رد  نداتسیا  بات  ییورین  چیه  هک  دوش  يایمومع  راجفنا  ثعاب  ییاهبوشآ 

گرزب تضهن 
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هراشا

یعناوم دنب و  دیق و  ریجنز ، عون  ره  هک  یلاح  رد  دندمآرد ، تکرح  هب  شکرس ، نایصاع  نوچمه  کیدزن  رود و  زا  ناملسم  مدرم  يهمه 
دمحم لآ  زا  اضر  هب  توعد  هدروآرب و  ار  يوما  تموکح  طوقس  يدوبان و  دایرف  تسکشیم و  مه  رد  ار  همه  دوب ، شهار  رـس  رب  هک  ار 

هب لیذ -  رد  ام  دندنام . زجاع  ینوزف ، شرتسگ و  هب  ور  تضهن  شروش و  شتآ  ندرک  شوماخ  زا  یلحم  ياهتموکح  و  درکیم ، (ص )
مینارذگیم . ناگدنناوخ  رظن  زا  تشاد ، هارمه  هب  هک  ار  ییاهدادیور  گرزب و  تضهن  نآ  ياهتمسق  زا  یخرب  رصتخم -  روط 

تضهن ناراذگناینب 

دندوب نایولع  دندرک ، يزیرهمانرب  نآ  يارب  دنتفرگ و  یتضهن  نینچ  رب  میمـصت  هک  یناسک  نیتسخن  هک  تسا  نآ  تسا ، ملـسم  هک  يزیچ 
تموکح ندرک  نوگژاو  يارب  لیاسو  مامت  زا  دندرک  عورش  ور  نیا  زا  دندوب . هدید  نایوما  تسد  زا  هک  دوب  یمتس  ملظ و  رطاخ  هب  نیا  و 

میلست دنتشادن و  تلاخد  یسایس  راک  چیه  رد  نانآ  نوچ  دنتـشادن ، میمـصت  نیا  زا  یعالطا  چیه  نایـسابع  زاغآ  رد  نتـسج و  هرهب  يوما 
زا نایولع  هیحور  فیعضت  یتسود و  بلج  رطاخ  هب  دندرکیم و  ناشیا  هب  تبسن  ییاهششخب  هیماینب  دندوب و  نآ  تسایـس  مار  تلود و 

ناشیا هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  مه  نیا  دـندرکیم و  هاگن  يداع  رظن  اب  نایـسابع  هب  زین  ناملـسم  مدرم  دـنتخاسیم ، رادروخرب  يرتشیب  محارم 
یتسـس و راثآ  هک ، دندش  تضهن  بحاص  یعقوم  سابعینب  اما  و  دنتـشادیمنرب . یمالـسا  يهعماج  تحلـصم  تهج  رد  یتبثم  مدـق  چـیه 

ناخروم دنتـسویپ . نایولع  هب  هاگنآ  دندرک ، ادیپ  نانیمطا  تضهن  يزوریپ  هب  نانآ  دـش و  ادـیپ  يوما  تموکح  هحفص 370 ] رد [  يدوبان 
هتـسجرب ربهر  هیفنح ، نب  دـمحم  رـسپ  مشاهوبا  دـنیوگیم : ناخروم  زا  یخرب  دـنراد . فـالتخا  تضهن  هب  ناـشیا  نتـسویپ  یگنوگچ  رد 

وا ندروآ و  تسد  هب  ار  وا  لد  يو ، توعد  اب  درک  عورـش  ، دوب هداتفا  تشحو  هب  وا  مایق  زا  کلملادـبع  نب  نامیلـس  هک  یتقو  دوب ، نایولع 
، درک لابقتـسا  وا  زا  يدایز  مارتحا  تشادگرزب و  اب  درک و  یتسود  راهظا  وا  تفر  يو  دزن  مشاهوبا  هک  یتقو  تفریذـپ ، ار  توعد  نیا  زین 
اج نآ  رد  نایـسابع  هک  درک  رذگ  [ 564 « ] همیمح  » رهـش هب  شهار ، رـس  دیناروخ و  رهز  ار  وا  تشاد و  ار  وا  نتـشک  هئطوت  همه  نیا  اب  اما 

ماـن درپس و  وا  هب  ار  دوخ  رارـسا  داد و  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یلع  نب  دـمحم  تفرگ ، رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک  یتقو  وا  دنتـشاد ، تماـقا 
هک یتقو  هکلب  دادـن ، رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یلع  نب  دـمحم  مشاهوبا ، هک  دـننآ  رب  ناخروم  زا  یـضعب  تفگ . وا  هب  اج  همه  رد  ار  ناـغلبم 
ایند زا  وا  نوچ  درک و  بسک  وا  زا  ار  مزال  تاـعالطا  دومن و  يو  زا  شـسرپ  هب  عورـش  تسا ، میخو  وا  لاـح  دـید  دـمآ و  وا  نیلاـب  راـنک 

زا سابعینب  لاـح  ره  هب  [ . 565  ] تفای یهاگآ  دوب ، هدیـشوپ  سک  همه  رب  هک  ناغلبم  مان  توعد و  رارـسا  مامت  زا  یلع  نب  دـمحم  تفر ،
دندومن . بالقنا  هب  نداد  مظن  شیارآ و  هب  عورش  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  تضهن  رما  مامز  هظحل  نآ 

تضهن زکرم 

ماش ءاقلب  رد  همیمح  هب  تضهن  مشاهوبا ، یناهگان  لتق  زا  سپ  اما  دش ، عورـش  هنیدـم  زا  يوما ، تموکح  دـض  رب  تضهن  هب  توعد  ادـتبا 
زا دشیم و  هتفرگ  تضهن  ییارجا  تامیمصت  دیدرگیم و  نییعت  اهیـشم  طخ  هک  دوب  اج  نآ  رد  دش ، تضهن  زکرم  اج  نآ  دش و  لقتنم 

فورعم نایوما  اب  تفلاخم  ینمـشد و  هب  هک  ناسارخ  هب  یناغلبم  نینچمه  دوب و  نایولع  توعد  یلـصا  زکرم  هک  هفوک  هب  یناغلبم  اـج  نآ 
هب ناناگرزاب ، سابل  رد  یناغلبم  هحفص 371 ] دنداتسرف [ . عیشت -  هب  ناشیا  یگتسبلد  نابز و  یـسراف  مدرم  رب  نانآ  راشف  لیلد  هب  دندوب - 

مالسلامهیلع تیب  لها  رب  هک  ار  ییاهيراتفرگ  بئاصم و  هدرک و  يوما  تموکح  ياهیدب  ياشفا  هب  عورش  اهنآ  دندش و  هداتسرف  ناسارخ 
ناغلبم يارب  یلع  نب  دـمحم  ار  ناـسارخ  [ . 566  ] دنتـسویپ ناشیا  هب  هتفریذـپ و  ار  توعد  زین  نایناسارخ  دـندرکیم ، وگزاب  دوب ، هدیـسر 

هب داب  امـش  رب  : » نایب نیا  اب  دـنربب ، راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  اج  نآ  رد  رتشیب  هچره  هک  دـنکیم  دـیکأت  اهنآ  هب  هدرک و  فیـصوت 
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زا غراـف  ياـهبلق  كاـپ و  ياـهلد  اـج  نآ  رد  دنتـسه و  ياهتـسجرب  ناروـالد  ناـهاوخاوه و  زا  یناوارف  رامـش  اـج  نآ  رد  هک  ناـسارخ 
ياـههرعن ربتـس و  ياـهندرگ  زاـب و  تسد و  اهندـب و  اـب  ینایهاپـس  ناـنآ  دراد . دوجو  ضرم  هنیک و  زا  رود  سوه و  اوـه و  ياـهیگدولآ 

...« مریگیم کین  لاف  هب  ار  مدرم  شخب  ینـشور  غارچ  دیـشروخ و  عولط  لـحم  اـت  قرـشم و  اـت  نم  نآ ، زا  سپ  و  دنـشابیم ... نیگمهس 
ینامدرم تفرگ و  ندیـشخرد  اج  نآ  رد  توعد  هک  نیا  ات  دـندرب ، راکب  ناسارخ  رد  ار  دوخ  شالت  نیرتشیب  ناغلبم ، هک  دوب  نیا  [ . 567]

ناغلبم و  دندرک ، مالعا  ار  دوخ  يراکادف  تضهن ، زا  يرادـیاپ  تیامح و  رد  دـندش و  هدامآ  راوتـسا  یتماق  اب  دـعاس ، هدـیچیپ  زاب و  ربتس 
دنتسه . ناشیا  زا  تیامح  يرادبناج و  يهدامآ  هیماینب ، ياهیشکهرهب  يراکمتس و  رطاخ  هب  ناسارخ  مدرم  هک  دنتفای  نانیمطا 

ءاوبا ياروش 

رارق یسررب  دروم  ار  دوخ  نیب  زا  تفالخ  هب  قیال  صخـش  تضهن و  لئاسم  اج  نآ  رد  دندرک و  ینمجنا  [ ، 568  ] ءاوبا لحم  رد  نایمشاه 
نب هللادبع  نب  دمحم  میهاربا و  دمحم  شرـسپ ، ود  نسح ، نب  هللادبع  یلع ، نب  حلاص  روصنم ، حافـس ، ماما ، میهاربا  لفحم ، نآ  رد  دنداد ،

هک دیتسه  یمدرم  امـش  : » درک نایب  ریز  حرـش  هب  یبلاطم  دش و  دنلب  اج  زا  یلع  نب  حلاص  نایم ، نآ  رد  دنتـشاد ، روضح  نارگید  و  ورمع ،
دینک تعیب  نت  کی  اب  مه ، اب  همه  تسا . هدروآ  درگ  اج  نیا  رد  هحفص 372 ] دنوادخ [  ار  امش  تسا و  هتخود  امش  هب  مدرم ، مامت  مشچ 

هب ور  روصنم ، رفعجوبا  دـیامن .»... يراـی  دـنادرگ و  زوریپ  ار  امـش  دـیاش  دـیهاوخب ، دـنوادخ  زا  دـیوش و  لیـسگ  اـیند  فارطا  هب  دوـخ  و 
زا رتاریذپ  رتلیام و  یسک  چیه  هب  مدرم  هک  دینادیم  یبوخ  هب  امش  دنگوس  ادخ  هب  دینزیم ، لوگ  ار  ناتدوخ  ارچ  : » تفگ درک و  تیعمج 

رارق دـییأت  دروم  ار  وا  نخـس  هک  یلاح  رد  همه  هاگنآ  دنتـسین .»... درکیم -  نسح  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  هب  هراشا  تسد  اـب  ناوج -  نیا 
، روصنم ماما ، میهاربا  دندرک و  تعیب  هللادبع  نب  دمحم  اب  دـندش و  دـنلب  اج  زا  مینادیم » ار  نیا  مه  ام  یتفگ ، تسار  : » دـنتفگیم دـنداد ،
. دندیزرو تنایخ  دوخ  نامیپ  رب  دندرکن و  افو  تعیب  نیا  هب  نایـسابع  اما  [ . 569  ] دندرک تعیب  يو  اب  زین  لفحم  نارـضاح  رگید  و  حافس ،

شرافـس اهنآ  هب  دـندناسر و  ار  بلطم  نیا  زین  ناغلبم  هب  ندرک و  راـک  دوخ  يارب  ناـهنپ ، رد  دـندرک  عورـش  و  دـندرک ، ینکـش  ناـمیپ  و 
نتـشادن و  یمدرم ، هاگیاپ  نتـشادن  لیلد  هب  ار  اهنآ  مدرم  نتفریذـپن  ناشیا و  رب  نایولع  يهلمح  زا  سرت  رطاخ  هب  ار -  زار  نیا  هک  دـندرک 

ص)  ) دمحم لآ  زا  اضر  هب  زار ، نیا  نتـشاد  یفخم  نمـض  هک  دندرک  دیکأت  ناغلبم  هب  ور  نیا  زا  دنراد . هگن  هدیـشوپ  ناشخرد -  خـیرات 
هجوت یتسود و  بلج  دوخ و  دوس  هب  تما  نانیمطا  بسک  يارب  ياهلیسو  ار ، نایولع  هب  توعد  نایسابع  لاح  ره  هب  دننک ! توعد  ار  مدرم 

دنداد . رارق  مالسلامهیلع  تیب  لها 

ملسموبا باختنا 

ناغلبم و درک و  نییعت  یبالقنا  تکرح  نیا  يارب  مدرم  مومع  ربهر  ار ، یناسارخ  ملـسموبا  شمالغ  یـسابع ، نادـناخ  گرزب  ماما ، میهاربا 
نم : » تسا هدـمآ  نینچ  تسا . هتـشون  ناسارخ  رد  هفوک و  رد  نایعیـش  هب  وا  هک  ياهماـن  رد  دـننک . يوریپ  وا  زا  اـت  داد  روتـسد  ار  ناـیعیش 

ناـسارخ و رب  ار  وا  نم  دـینک و  تعاـطا  وا  زا  دـیهد و  ارف  شوگ  وا  فرح  هب  امـش  مدرک ، نییعت  یهدـنامرف  هب  دوخ  فرط  زا  ار  ملـسموبا 
نآ ناخروم -  يهتفگ  هب  اـنب  ملـسموبا -  رمع  زا  هحفـص 373 ] [ . ] 570 .« ] متخاس اورناـمرف  دوش  هتفرگ  هبلغ  رهق و  اـب  هک  اـجره  هچره و 
زا تشادن و  تورم  محر و  دوب ، رگهلیح  زیرنوخ و  نینهآ ، ياهدارا  ياراد  ساسح ، رایـشوه و  یـصخش  وا  دوب ، هتـشذگ  لاس  هدزون  زور 

نس و مک  هب  رظن  مهم -  ماقم  نیا  هب  ملـسموبا  نییعت  رطاخ  هب  مدرم  يهمه  دوب . اههسیـسد  اههئطوت و  يارجا  رد  نارادمتـسایس  نیرترهاـم 
میهاربا هک  نیا  زج  دندز ، زابرس  وا  نامرف  زا  دندرک و  یچیپرس  وا  تعاطا  زا  ناغلبم  يهمه  دنداتفا و  تشحو  هب  وا -  یگبرجتیب  یلاس و 

[ . 571  ] دنتشادن يو  زا  تعباتم  زج  ياهراچ  ور  نیا  زا  دوب ، هدرک  مزلم  يو  زا  تعاطا  شریذپ و  هب  ار  ناشیا  ماما 
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ملسموبا هب  میهاربا  شرافس 

وت نمحرلادبع ، يا  : » درک هیصوت  ار ، نید  زرم  زا  جورخ  يراکهبت و  هانگ و  رب  لمتشم  شرافس  نیا  ملسموبا -  شمالغ -  هب  ماما  میهاربا 
تیامح اهنآ  زا  راد و  یمارگ  ار  نانآ  نک و  هجوت  نمی  زا  يهلیبق  نیا  هب  نک ! ظـفح  ارم  شرافـس  نیا  نیارباـنب ، یتسه ! اـم  يهداوناـخ  زا 

مهتم دوخ  راک  رد  ار  اهنآ  و  ریگب ! رظن  ریز  ار  هعیبر  هلیبق  زاب  و  ناشیا . يهلیـسو  هب  رگم  دناسریمن  ناماس  هب  ار  راک  نیا  دنوادخ  هک  نک ،
شراـک رد  هک  ار  یـسک  ره  بیترت  نیا  هب  دنتـسه . اـم  کـیدزن  نانمـشد  ناـنآ  هک  رگنب  رـضم  هلیبـق  هب  و  نکن . داـمتعا  اـهنآ  هـب  راـمش و 

یبرع نابز  هب  ات  یهدـن  هزاـجا  ناـسارخ  رد  ار  یـسک  یتسناوت  رگا  و  نارذـگب . غیت  مد  زا  دوب ، وا  زا  يزیچ  تلد  رد  يدـید و  كوکـشم 
لیلد دشاب ، تسرد  تیصو  نیا  رگا  [ . 572 ...«. ] شکب ار  وا  دسرب ، بجو  جنپ  هب  شدق  هک  یناوج  ره  و  نکب ! ار  راک  نیا  دـنک ، تبحص 

تمرح قحاـن و  هب  نوخ  نتخیر  هب  تبـسن  هک  مالـسا  اـب  ياهطبار  چـیه  هدربن و  یناـسنا  قـالخا  زا  ییوب  اـساسا  درم ، نیا  هک  تسا  نآ  رب 
وربآ و ندرب  نیب  زا  يزیرنوخ و  رد  درک و  لمع  میهاربا  شرافس  هب  ملـسموبا  هحفص 374 ] تسا [ . هتشادن  دراد ، ار  طایتحا  بناج  نوخ ،
هب دنتسه -  یناسک  نآ  زا  ریغ  هدع  نیا  هتبلا  دروآرد . اپ  زا  متس  ریشمش  اب  ار  اهبرع  زا  رازه  دص  شش  درک و  يورهدایز  صاخشا  تمرح 
هک دوب  یتایانج  اهنیا  و  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  هودـنا  مغ و  لامعا ، نیا  هجیتن  رد  دـندش . هتـشک  يو  اب  گنج  رد  هک  ناخروم -  يهتفگ 

دشیمن . بکترم  ار  یلامعا  نینچ  تشاد ، یناسنا  ای  ینید و  يهزیگنا  ياهرذ  یسک  ره 

ناسارخ رد  ملسموبا 

نایماح نارادفرط و  ات  درک ، تکرح  ناسارخ  تمس  هب  يروف  دش ، نییعت  سابعینب  فرط  زا  رالاسهپس ، ناونع  هب  ملسموبا  هک  نیا  زا  سپ 
وربور نارس  ناغلبم و  اب  دیـسر و  ناسارخ  هب  هک  نیا  درجم  هب  دنک ، هرـسکی  ار  يوما  تموکح  راک  ات  دنک ، يربهر  گنج  يهنحـص  هب  ار 

ار اهیزوتهنیک  تسا ، يزوریپ  لماوع  زا  بلق  توق  تأرج و  نتشاد  هک ، دیزاس  راوتـسا  ار  ناتیاهلد  : » تفگ اهنآ  هب  درک و  ینارنخـس  دش ،
هب ار  شبنج  [ . 573 ...« ] تسا نایوجگنج  رگنس  دوخ  هک  دینک ، تعاطا  یهدنامرف  زا  ددرگیم ، يرادیاپ  ثعاب  هک  دیروآ  رطاخ  هب  دایز 

درکیم مسجم  دوب ، هتشاد  اور  مدرم  رب  هک  ار  یناقفخ  متس و  يوما و  تموکح  داسف  مدرم  يارب  هداد و  ناماس  رس و  یقیقد  بلاج و  زرط 
يهدوت درک و  بلج  دوخ  هب  ار  اهلد  هک  نیا  ات  درتسگ ، دهاوخ  اهنآ  نیب  رد  ار  هافر  يدازآ و  تلادع ، طاسب  يدوزب  هک  دادیم  هدـعو  و 

اهنت دمآ . دوجوب  سابعینب  نایهاپس  يارب  يزکرم  يهتـسه  نیلوا  هلیـسو  نیدب  دندش . عمج  وا  نوماریپ  رد  هدیورگ و  وا  هب  ناسارخ  مدرم 
رد ياهلیبـق  بصعت  زا  يو  يریگهرهب  دوش ، هریچ  ثداوح  ماـمت  رب  هلیـسو  نادـب  دـناسرب و  يزوریپ  هب  ار  ملـسموبا  تسناوتیم  هک  يزیچ 

ار توادـع  شتآ  هدرک و  يرادربهرهب  تموـصخ ، يهزیگنا  نیا  زا  ملـسموبا  دـندوب و  فلاـخم  اهيرـضم  اـب  اـهینمی  هـک  دوـب ، ناـسارخ 
رب ار  اهنآ  زا  ياهفئاط  ياهلد  ددرگ ، لدـبم  يو ، اب  دربن  رد  عامتجا  هب  اـهنآ  يهقرفت  تفریم  لاـمتحا  هک  تقو  ره  و  تخاـسیم ، روهلعش 
 ] زا هلیـسو  نیدـب  تخادـنایم و  ییوجماـقتنا  رکف  هب  دوب  هداد  هتـشک  هک  ار  ياهلیبـق  تخاـسیم و  هنیک  شتآ  زا  رپ  رگید  يهفئاـط  دـض 

تفرگیم . نایاپ  وا  دوس  هب  راک  هتشاد و  زاب  دوخ  اب  يهزرابم  هحفص 375 ]

رایس نب  رصن  ملسموبا و 

وا زا  همان  رد  و  داتـسرف ، ناورم -  نایوما -  گرزب  دزن  ياهمان  دید ، ار  وا  ذوفن  ماکحتـسا  ملـسموبا و  يدـنمناوت  رایـس  نب  رـصن  هک  نیمه 
رد ار  یـسامح  راعـشا  نیا  دـناسرب و  يرای  وا  هب  دزوسب ، بالقنا  شتآ  رد  شتموکح  هک  نآ  زا  شیپ  دباتـشب و  وا  کمک  هب  هک  تساوخ 

اهلوا برحلا  نا  یکذـت و  [ 574  ] نادـیعلاب رانلا  ناف  مارـض  اهل  نوکی  نا  کشوی  ران و  ضیم  دامرلا و  للخ  يرأ  دوب : هتـشون  دوخ  يهماـن 
لقف اماین  مهنیحل  اوناک  ناف  ماین  مأ  ۀـیما  ظاقیأ  يرعـش  تیل  بجعتلا  نم  لوقا  ماهو  ثثج  اهدوقو  نوکی  موق  ءالقع  اهئفطی  مل  ناـف  مـالک 
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وا هب  کمک  زا  ار  دوخ  یناوتان  تشون و  وا  هب  ياهمان  باوج ، رد  دوب و  ناوتان  وا  هب  نداد  خـساپ  زا  ناورم  [ . 575  ] مایقلا ناح  دقف  اوموق 
نوچ و  دنیبیمن .». بیاغ  هک  دـنیبیم  ار  يزیچ  تسا ، رـضاح  هک  یـسک  : » دـناسر ترابع  نیا  اب  وا  عالطا  هب  هنتف  شتآ  يزاس  شوماخ  و 

متخ راعشا  نیا  اب  ار  همان  هتشون و  وا  هب  ياهمان  تساوخ و  کمک  ةریبه -  نب  ورمع  نب  دیزی  قارع -  یلاو  زا  دش ، دیماان  وا  يرای  زا  رـصن 
بجعلاب تثدـح  تخرفأ  اذا  اضیب  اهب  تیأر  ناسارخ  ضرا  نأب  بذـکلا  یف  ریخ  نأ ال  تنیبت  دـق  هقدـصا و  لوقلا  ریخ  دـیزی و  غلبا  درک :

بهل امیا  برح  نارین  نبهلی  اهب  نهل  لـتحی  مل  نرطی و  ناـف  هحفـص 376 ] بغزلاب [  نلبرـس  دـق  نرطی و  مل  تربک و  اهنا  الا  نیماع  خارف 
مه هدـنمزر  درم  کـی  وا  يارب  نم  تسین و  نکمم  ناوارف  يورین  اـب  زج  يزوریپ  وـگب ! تباـبرا  هب  : » تفگ هماـن  لـماح  هـب  دـیزی  [ . 576]
نیا یجراخ ، نابیـش  ینامرک و  هب  ياهمان  رد  ماجنارـس  دیـشیدنا و  انگنت  نآ  زا  ندـش  جراخ  يهرابرد  رـصن  هک  دوب  نیا  [ . 577 .« ] مرادن
یف قرحی  ابرح ، اوبصن  دق  موقلا  نا  برحل  اوبـصنیل  بضغلا و  عفنی  نأ ال  لبق  اوبـضغأ  نا  نمی  نم  ورم و  یف  ۀعیبر  غلبأ  تشون : ار  راعـشا 

نید و ال عمجت ال  نمم  مکب  طاحا  دق  اودع  نوکرتت  بیع و  مکیأر  نع  اجحلا  لها  ناک  مکنیب  برحلا  نوبشنت  مکلاب  ام  بطخلا  اهتافاح 
بتکلا هب  تئاج  یبنلا و ال  نع  هب  تعمـس  ام  الوق  نولوقی  موق  اوبـسن  مه  نا  لاوم ، حیرـص  مهفرعن و ال  سانلا  یف  مکلثم  برع  ـال  بسح 
بالقنا دیسرن ، ییاج  هب  اهدادیور ، رب  يزوریپ  رد  رصن  تامیمـصت  [ . 578  ] برعلا لتقی  نأ  مهنید  ناف  مهیند  لصا  نع  ینلأسی  ناـک  نم 

هک دوب  یئاهیزوریپ  تسم  ملسموبا  درکیم و  طوقس  يرگید  زا  سپ  یکی  ناسارخ  گرزب  ياهرهـش  دوب ، شرتسگ  هحفص 377 ] هب [  ور 
یعـسا تلز  اـم  اودـشح  ذا  ناورمینب  كولم  هنع  تزجع  اـم  ناـمتکلا  مزحلاـب و  تکردا  دـناوخیم : ار  راعـشا  نیا  دوـب و  هدـش  شبیـصن 

یف امنغ  یعر  نم  دحأ و  مهلبق  اهمنی  مل  ۀمون  نم  اوهبتناف  فیـسلاب  مهتقرط  یتح  اودقر  دـق  ماشلاب  ۀـلفغ  یف  موقلا  مهئامد و  یف  يدـهجب 
ياهتراسخ نمشد  هب  دندومن و  اههعلق  اهرهش و  حتف  هب  عورـش  ملـسموبا  نایرگـشل  [ . 579  ] دـسالا اهیعر  یلوت  اهنع  مان  ۀعبـسم و  ضرا 

بـسا رب  راوس  هتـشادن ، ار  نیگمهـس  يورین  نآ  ربارب  رد  تمواقم  بات  رـصن ، هک  يروط  هب  دـندرکیم ، دراو  ریذـپانناربج  یلام  یناج و 
زا هودنا  مغ و  زا  ياهلاه  رد  سانشان ، تروص  هب  اج  نآ  رد  تفر و  نادمه  ير و  نیب  ییاج  هب  و  درک ، رایتخا  رارق  رب  ار  رارف  هدش و  دوخ 

داـتفا و قارع  يزاـسدازآ  رکف  هـب  نآ  زا  سپ  تـفرگ . ار  نآ  فارطا  ياهاتـسور  اهرهـش و  ناـسارخ و  ماـمت  ملـسموبا  [ . 580  ] تفر اـیند 
نیرتمک نودب  دش  قفوم  وا  دندش . هناور  دوب ، هدروآرب  رس  سابعینب -  راعـش  هایـس -  ياهمچرپ  نآ  نایم  زا  هک  یجوم ، نوچ  شنایهاپس 

يوما و تلود  طوقـس  ناتـساد  اما  دیـسر . يزوریپ  هب  ملـسموبا  تسد  هب  سابعینب  تموکح  هلیـسو  نیدب  و  دنک ، حتف  ار  قارع  یتمواقم ،
نآ هدنیآ  رد  دمآ ، سابعینب  فرط  زا  یبوکرـس -  هجنکـش و  عاونا  زا  هیماینب -  رـس  رب  هک  هچنآ  و  ناورم -  تلود -  نیا  سیئر  راتـشک 

، دش يوما  تلود  طوقس  ثعاب  هک  یلماوع  زا  نتفگ  نخـس  اققحم  تفگ . میهاوخ  نخـس  مینکیم ، ثحب  حافـس  نارود  يهرابرد  هک  اج 
ار دوخ  یگدـنز  زا  یـشخب  راوگرزب  نآ  دـنکیم . باـجیا  ار  نآ  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماـما  یناگدـنز  زا  ثحب  ترورـض  هک  تسا  يزیچ 

نوگرگد ار  مدرم  يهدوت  یگدـنز  ریـسم  هک  دـندروخیم  هحفـص 378 ] شـشوگ [  هب  یعامتجا  تالکـشم  اهدادیور و  نیا  هدـنارذگ و 
شبحاص هب  هک  تسا  ینارود  نیا  دوب و  هدیسر  یگلاس  هدزای  هب  يوما ، تلود  طوقـس  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  تسا ، هتخاس 

ماما دراد . هگن  دوخ  نهذ  رد  دنک و  لقتنم  دوخ  يهظفاح  هب  دنکیم  دروخرب  هک ، ار  یلئاسم  تادـهاشم و  زا  يرایـسب  ات  دـهدیم ، هزاجا 
ات دوب  مالسلامهیلع  تیب  لها  تسد  هب  تموکح  ندنادرگ  زاب  نآ  یلصا  يهزیگنا  هک  دوخ  یعقاو  ریسم  زا  ار  تضهن  فارحنا  مالسلاهیلع 

تفالخ لماح  تضهن ، دایز  فسأت  اب  نکیل  درکیم . هدهاشم  ددرگ ، رادروخرب  شمارآ  يدازآ و  هافر و  تلادع و  زا  دناوتب  مالـسا  تما 
جنر تبیـصم و  هودنا و  رـسارس  نایولع  ياههناخ  و  دـنتفرگ . نایولع  یبوکرـس  يدوبان و  لتق و  رب  میمـصت  زین  ناشیا  دـش و  سابعینب  هب 

مغ دـیدش و  هودـنا  زا  رپ  ار  وا  بلق  هتـشاذگ و  یقیمع  رثا  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  دوجو  رد  لـئاسم  نیا  تسا  یعیبط  و  دـش .
هحفص 381 ] دوب [ . هتخاس  ناوارف 

حافس نارود  رد  ماما 
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هراشا

یحاون رثـکا  رب  دوب و  اپرـس  زونه  يوما  تلود  هک  اریز  تفریذـپ . ار  حافـس  ساـبعلاوبا  تعیب  یناوارف ، ینارگن  هرهلد و  سرت و  اـب  هفوـک ،
رازه دص  زا  شیب  هک  دوب ، هدز  ودرا  یهوبنا  رگشل  اب  باز »  » دور رانک  ناورم -  يوما -  نادناخ  گرزب  تشاد و  هرطیـس  یمالـسا  روشک 

دوبن و یـسک  هفوک  ناسارخ و  فارطا  ناسارخ و  زج  یـسابع  يهفیلخ  اـب  دـندوب . اـج  نآ  رد  لـصوم  ماـش و  برعلا و  ةریزج  ناروـالد  زا 
یمان هدوب و  ص )  ) دمحم نادناخ  زا  اضر  مان  هب  اهنت  تفالخ ، توعد  هک  نآ  رب  هوالع  دندوب ... هدشن  وا  تعیب  دراو  زونه  طساو  هرـصب و 

یعامتجا و تلادـع  یلـصا  زکرم  هک  نایولع  رطاخ  هب  ار ، هزرابم  تالکـشم  مامت  اههدوت  تقیقح  رد  تسا و  هدوبن  نایم  رد  ساـبعینب  زا 
هک اریز  دـتفایم ، سابعینب  تسد  هب  تفالخ  هک  دوب  هتـشذگن  یـسک  رطاخ  هب  هاگچیه  دـندیرخ . ناج  هب  دـناهدوب ، تما  حـلاصم  نماض 
هب تاظحل  نیرتمهم  تاقوا و  نیرتساـسح  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  نوچ  تسا ، هدوب  دـیدرت  کـش و  زا  هدـنکآ  اـهنآ  هب  تبـسن  مدرم  ياـهلد 

طبس كرت  هیواعم و  رگشل  هب  نتسویپ  هوشر و  نتفرگ  اب  هک  سابع ، نب  هللادیبع  لثم  دندوب . هتشگ  فورعم  تما ، هب  تبـسن  رکم  تنایخ و 
اب اهنآ  هک  دوب  نیا  دش ، ناشیا  هب  تبسن  ناناملسم  یلدود  ثعاب  رتشیب  هک  ییاهزیچ  زا  و  درک ... تنایخ  ادخ  ربمایپ  ادخ و  هب  ص )  ) ربمایپ
 - هفوک مدرم  لاح  ره  هب  دندرکن . اهيوما  روج  ملظ و  اب  هزرابم  هار  رد  یتبثم  راک  چیه  دنتشاد و  شزاس  اههرود  مامت  رد  يوما  تموکح 
زا سپ  هدرک و  عماج  دجسم  گنهآ  وا  دندرک و  لابقتـسا  حافـس  سابعلاوبا  بکوم  زا  لاس 132 ه -  لوـالا  عیبر  مهدزاود  هعمج  زور  رد 

نمض رد  و  هدرک ، هحفص 382 ] داریا [  مدرم  يارب  یغیلب  اویش و  يهبطخ  دوب ، لاح  ضیرم  هک  نیا  اب  تفر ، ربنم  يالاب  بجاو ، زامن  يادا 
يرییغت چیه  هک  دیئامـش  دـیتسه ، ام  یبلق  تبحم  هقالع و  دروم  امـش  هفوک ! مدرم  يا  : » تفگ هلمج  زا  درک و  فیرعت  سابعینب  زا  هبطخ ،

كرد ار  ام  نامز  نیا  ات  ار  امـش  عضو  تخاسن  نوگرگد  امـش ، رب  نارگمتـس  موجه  تسا و  هدـماین  شیپ  امـش  هب  تبـسن  ام  يهقـالع  رد 
يررقم هب  نم  و  دیرتیمارگ ، ام  دزن  رد  رتتخبـشوخ و  مدرم  يهمه  زا  امـش  سپ  تشاد . ینازرا  امـش  هب  ار  ام  تلود  دنوادخ  دـیدرک و 

، یلع نب  دواد  شیومع  يو  زا  سپ  [ . 581 ...« ] ریگتخس يهدنریگ  ماقتنا  مه  تشذگ و  اب  هدنشخب و  حافـس  منم  مدوزفا ، مهرد  دص  امش 
نینچ هبطخ  نآ  رد  هک  دوـمن  شهوـکن  هیماینب  زا  دـیجمت و  ساـبعینب  زا  هبطخ  نآ  رد  و  درک . داریا  یغیلب  يهبطخ  تفر و  ربـنم  زارف  رب 

ار يدور  هک  نآ  يارب  هن  و  میاهدـماینرب ، الط  هرقن و  ندوزفا  رطاخ  هب  تفالخ  رما  یپ  رد  اـم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مدرم ! يا  : » تسا هدـمآ 
يهرابرد ار  هچنآ  نامیاهومع و  رسپ  هب  تبسن  مشخ  و  نامهدش ، بصغ  قوقح  هب  تبـسن  ام  بصعت  هکلب  مینک ، انب  یخاک  هن  مینک و  رفح 

رد ام  هک  یلاـح  رد  دـنازوسیم ، ار  اـم  لد  امـش  روما  هک  یتسار  دـش ، اـم  ماـیق  ثعاـب  دوب ، اـم  یتیاـضران  دروم  تفرگیم و  ماـجنا  اـمش 
میانغ تاقدص و  دمآرد ، ناشیا  تشادرب  و  ار ، امـش  نانآ  [ 582  ] ندرمش زیچان  امـش و  اب  هیماینب  يراتفردب  میدوب و  تحار  نامیاههناخ 

 - سابع بناج  زا  یقح  و  ص )  ) ادخ لوسر  بناج  زا  یقح  ادـخ و  فرط  زا  یقح  امـش  دوب ، راوشد  یـسب  ام  رب  شیوخ ، دوس  هب  ار  امش 
هب مینک و  لمع  امـش  نایم  ادخ  باتک  قبط  رب  مینک و  تموکح  امـش  نیب  رد  یهلا  روتـسد  قباطم  ام  هک  دیراد ، ام  رب  دزرمایب - ! شیادـخ 

درک و هفوک  مدرم  هب  راشرـس  شـشخب  هزیاـج و  نداد  هب  عورـش  نآ  زا  سپ  میئاـمن .»... راـتفر  صاـخ  ماـع و  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  شور 
درکیم دیکأت  وا  دوب و  هتـشگ  بوذجم  وا  نخـس  هب  اهشوگ  و  هدش ، هدیـشک  وا  تمـس  هب  اهندرگ  هک  یلاح  رد  داد . يدایز  ياههدعو 
تقیقح ساسا  رب  هک  یتسایـس  اب  اهنآ  نیب  رد  درتسگ و  دـهاوخ  ناشیا  نایم  رد  ار  یعامتجا  یـسایس و  تلادـع  طاـسب  دـیدج ، تلود  هک 

وا هارمه  هب  یلع  نب  دواد  شیومع  هک  یلاح  رد  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  سابعلاوبا  سپـس  هحفـص 383 ] درک [ ... دهاوخ  راتفر  تسا  ضحم 
هک نیا  ات  تشاد  همادا  راک  نیا  دوب ، مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  لوغـشم  دـنام و  دجـسم  رد  روصنم  رفعجوبا  دـش . ییاورنامرف  خاک  دراو  دوب ،

نایولع رقم  هک  هفوک -  رد  ساـبعلاوبا  [ . 583  ] تشذگ بش  زا  یتعاس  ات  دـناوخ ، مدرم  اب  ار  اشع  برغم و  زامن  نآ  زا  سپ  رـصع و  زامن 
نآ زا  سپ  دـیزگ و  تماقا  نیعا -  مامح  مان  هب  یلحم  لالخ -  هملـسوبا  هاگودرا  لـحم  رد  دـش و  جراـخ  اـجنآ  زا  هدـنامن و  داـیز  دوب - 

دهد . رارق  دوخ  تموکح  تختیاپ  ار  نآ  ات  درک  هیمشاهلا )  ) خاک نتخاس  هب  عورش 
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باز هثداح 

گرزب اب  دربن  يارب  یلع ، نب  هللادـبع  يرالاسهپـس  هب  ار ، دوخ  حلـسم  ياهورین  دـش ، تفالخ  ماقم  رادهدـهع  حافـس  سابعلاوبا  هک  یعقوم 
یکیدزن رد  هک  نیا  ات  دـیدرونیمرد ، ار  اهنابایب  دوخ  نایرگـشل  هوبنا  اب  درک و  تکرح  هللادـبع  تشاد . لیـسگ  راـمح -  ناورم  ناـیوما - 

هب دـندرکیم و  لمح  یتخب ، نارتش  رب  راوس  ینادرم  ار  سابعینب  ياهمچرپ  و  دـش ، وربور  نمـشد  هاپـس  اب  باز  مان  هب  یلحم  رد  لـصوم 
، دـید ار  اهنآ  ناورم  هک  یتقو  دـندوب ، هتخاـس  ناـتخرد  رگید  فاصفـص و  تخرد  ياـههخاش  زا  ییاـهبوچ  اـهمچرپ ، يارب  هزین  ضوع 

يور ار  نانآ  ياهمچرپ  اـیآ  دنناتـسلخن !؟ نوچ  يداـیز ، زا  هک  دـینیبیمن  ار  ناـنآ  ياـههزین  رگم  : » تفگ ناـیفارطا  هب  هدـش و  هدزتریح 
هدنکآ میب  سرت و  زا  شلد  تسیرگنیم و  اهمچرپ  هب  يو  هک  نایم  نآ  رد  دینکیمن .»!؟ هدهاشم  دنهایـس ، ربا  ياههراپ  ییوگ  هک  اهرتش 
یهایس اب  اهنآ  یهایس  دندمآ ، دورف  یلع  نب  هللادبع  هاپـس  يولج  دندرک و  رذگ  شرـس  يالاب  زا  هایـس  ياهغالک  زا  یهورگ  ناهگان  دوب .

هک دینیبیمن  ایآ  : » تفگ تشگرب و  دـش ، هفاضا  ناورم  میب  سرت و  رب  هجیتن  رد  تشگ . نایامن  رات ، بش  نوچمه  دـش و  هتخیمآ  اهمچرپ 
رد هک  يدرم  هـب  ناورم  هحفـص 384 ] تسا [ .»!؟ هدش  هتـشابنا  رات  هریت و  مکارتم  ياهربا  نوچ  مه ، يور  رب  هتـسویپ و  یهایـس  هب  یهایس 
نب هللادـبع  وا  ینک .»؟ یفرعم  نم  هب  دوشیمن ، ار  هاپـس  نیا  سیئر  ایآ  تفگ : دـیرابیم -  نآ  زا  سرت  هرهلد و  هک  ینحل  اب  دوب -  شرانک 
نب یلع  متـشاد  تسود  نم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  يرآ . تسا ؟ سابع  نادـنزرف  زا  وا  ایآ  وت ! رب  ياو  تسا . بلطملادـبع  نب  سابع  نب  یلع 

شاـک حـتاف  رادرـس  هک  تشاد  وزرآ  درک و  لـصاح  نیقی  دوـخ  یمتح  تشونرـس  هـب  ناورم  دوـب . فرط  نآ  رد  وا ، ياـج  هـب  بلاـطیبا 
ار ناورم  نخـس  موهفم  درم ، نآ  اما  درکیم ، تشذگ  ناشیا  زا  و  دـشیم ، وربور  نانآ  اب  شـشخب  تشذـگ و  اب  ات  دوب ، ع )  ) نینمؤملاریما
هب تبـسن  ار  یفرح  نینچ  ایآ  تفگ : درک و  ناورم  هب  ور  دـنکیم ، مهتم  ییوسرت  هب  ار  ماـما  وا  هک  تشذـگ  روط  نیا  شلد  رد  دـیمهفن و 

تنطلـس زا  ریغ  تناید  و  دوب ، رادـنید  تشاد ، هک  یتعاجـش  يروـالد و  ماـمت  اـب  یلع  وت ، رب  ياو  ییوگیم ؟ شتعاجـش  همه  نآ  اـب  یلع 
گنج شتآ  [ . 584 !« ] دوبن شنادنزرف  یلع و  رد  تنطلس  یهاشداپ و  زا  ياهناشن  چیه  هک  دناهتفگ  ام  هب  روط  نیا  ام  ناگتـشذگ  و  تسا ،

ناگرزب زا  یضعب  اب  تفر و  تمیزه  هب  ناورم  دندش ، دوبان  یعضو  نیرتدب  هب  نایوما  هاپـس  هک  دشن  ياهلـصاف  دش ، روهلعـش  هاپـس  ود  نیب 
زا عنام  یـسابع ، زوریپ  هاپـس  يریگماقتنا  سرت  زا  اج  نآ  مدرم  و  دندیـسر ، لصوم  هب  هک  نیا  اـت  دـندرک  رارف  هدروخ ، تسکـش  شهاـپس 
هک یلاح  رد  درک  رارف  صمح  رهش  تمس  هب  دنامب و  تسناوتن  مه  اج  نآ  اما  دش ، يراوتم  نارح  تمس  هب  راچان  دندش ، رهـش  هب  وا  دورو 

کمک تسناوتن  تقو  یگنت  لیلد  هب  یلو  دیامن  کمک  وا  هب  تساوخیم  اج  نآ  رادناتـسا  دـش . قشمد  دراو  دوب ، وا  یپ  رد  یـسابع  هاپس 
اج نآ  زا  دید ، زازتها  رد  ار  سابعینب  ياهمچرپ  اج  نآ  رد  دش . ندرا  یهار  وا  درکیم ، تکرح  مارآ  مارآ  وا ، رس  تشپ  نمـشد  و  دنک ،
وا رب  سرت  میب و  تسا . هدرک  طوقـس  نایـسابع  تسد  هب  قـشمد  هک  تـسناد  ناورم  و  دـمآ ، دورف  نیطـسلف  رد  و  درک ، فرحنم  ار  هار  زین 
نآ هک  ياهسینک  رد  تفرگ و  لزنم  ریصوب )  ) ياتسور رد  و  دومن ، رـصم  گنهآ  و  تفگ ، كرت  نیطـسلف  رد  ار  دوخ  ياج  دش ، یلوتـسم 
هک تفرگرد  نینوخ  يدربن  هورگ  ود  نیب  و  دنتفای ، ار  وا  یناملظ  یبش  رد  یلع  نب  حـلاص  نالوارق  شیپ  هحفص 385 ] دش [ ، میقم  دوب  اج 
رد ياهبرگ  دروآرد ، ار  شنابز  درک و  ادـج  نت  زا  ار  شرـس  تفاتـش و  وا  بناـج  هب  هفوک  لـها  زا  يدرم  دـش ، هتـشک  دربن  نآ  رد  ناورم 

دش و نیمز  يور  رد  داسف  ثعاب  دوب و  هدش  انب  روج  ملظ و  ساسا  رب  هک  يوما ، تلود  بیترت  نیا  هب  [ . 585  ] دوبر وا  زا  ار  نابز  دیسر و 
عون نیرتدب  نیرتخلت و  دنوادخ  و  تفرگ ، نایاپ  دـندوب ، هتخاس  دوخ  ناگدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  و  هدـنادرگ ، تسد  هب  تسد  ار  ادـخ  لام 

هب ار  گنن  يراوخ و  خـیرات ، يهدـنیآ  ناراگزور  لوط  رد  و  داد ، داب  هب  ار  ناشیزوریپ  دوبان و  ار  ناشتنطلـس  تفرگ ، ناشیا  زا  ار  ماقتنا 
ياهدجـس زا  سپ  درک و  هدجـس  دید  ار  رـس  نآ  سابعلاوبا  هک  یتقو  دش ، لمح  حافـس  سابعلاوبا  بناج  هب  ناورم  رـس  تشاگن . نانآ  مان 

بلاغ و وت  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  دنامن ، وت  يهلیبق  وت و  شیپ  ام  ياهبنوخ  هک  ار  يادخ  ساپس  : » تفگ درک و  دنلب  ار  رس  ینالوط 
و متشک ، ار  هیماینب  زا  نت  رازه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربارب  رد  هک  دسر ، رد  مگرم  تقو  هچ  هک  تسین  یکاب  ارم  نونکا  دینادرگ . زوریپ 

ول تسج . داهـشتسا  رعـش  نیا  هب  هاگنآ  دندنازوس ، ار  وا  ندـب  اهنآ  هک  نانچ  مدـنازوس  دـیز ، میومع  رـسپ  ربارب  رد  ار  ماشه  ندـب  ياضعا 
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ول تسج . داهـشتسا  رعـش  نیا  هب  هاگنآ  دندنازوس ، ار  وا  ندـب  اهنآ  هک  نانچ  مدـنازوس  دـیز ، میومع  رـسپ  ربارب  رد  ار  ماشه  ندـب  ياضعا 
هب درک و  هدجس  رگید  راب  دینادرگ و  هلبق  تمس  هب  ار  شرـس  هرابود  و  [ . 586  ] ینیورت اعمج  مهؤامد  مهب و ال  راشوری  مل  یمد  نوبرـشی 
یف ماعن  ضیبک  اهتکرت  لاجرلا  ماه  تطلاخ  اذا  امدـلا  رطقت  اننامیا  یف  عطارق  تفـصنأف  انوفـصنی  نأ  انموق  یبأ  تسج : داهـشتسا  رعـش  نیا 

و میتشک ، میهاربا  هحفص 386 ] مردارب [  ربارب ، رد  ار  ناورم  اما  تفگ : درک و  سلجم  رد  نارـضاح  هب  یهاگن  و  [ . 587  ] امطحت دق  يرثلا 
میدناسر لتق  هب  دناهدش ، هتشک  بلاطوبا -  نارسپ  میاهومعرسپ -  زا  هک  یناسک  يو و  ناهارمه  نیـسح و  ماما  لباقم  رد  ار  هیماینب  ریاس 

دیدرگ . نیملسم  رادمامز  یمالسا  روشک  رسارس  رد  حافس  و  دش ، نیزگیاج  سابعینب  تنطلس  بیترت  نیا  هب  [ . 588]

نایوما رارف 

هلمج زا  دنتشاذگ . نابایب  هب  رس  یخرب  دش ، ساره  میب و  زا  رپ  ناشیاهلد  و  دندمآ ، هوتـس  هب  نایوما  دیـشاپ ، مه  زا  يوما  تلود  هک  یتقو 
، دنتفر هبون )  ) نیمزرـس هب  هک  دندوب ، زین  ناشنارای  نانز و  زا  يدادعت  ناشیا  هارمه  هب  و  دـندوب ، ناورم  نارـسپ  هللادـیبع  هللادـبع و  نایرارف :

اما دش ، عنام  نایـسابع  سرت  زا  وا  دندرگرب ، دوخ  ياهرهـش  هب  هرابود  دنتـساوخ  یتدم ) زا  سپ  ، ) تشاد یمارگ  ار  ناشیا  اج ، نآ  گرزب 
تکرح نمی  دـصق  هب  اج  نآ  زا  نانآ  تساخرب  دربن  هب  ناشیا  اب  اج  نآ  سیئر  دندیـسر ، هواجب )  ) هب اـت  دـندش  نوریب  میب  سرت و  اـب  ناـنآ 

دوب یهوک  ود ، نآ  نایم  هک  دـندرک  ییامنهار  ناشیا  هب  ار  هار  ود  دوب ، هتفرگ  هرهلد  سرت و  ار  ناشدوجو  رـسارس  هک  یلاـح  رد  دـندرک ،
رـسارس درک . دنهاوخ  تاقالم  مه  اب  یتعاس  زا  سپ  هک  دندوب  دقتعم  هک  یلاح  رد  دندرک ، تکرح  یهار  زا  [ 589  ] اهنآ زا  مادک  ره  هک 

نیا ات  دنتفر  هار  يزور  دنچ  هک  دوب  نیا  دشن ، نکمم  اما  دندرگرب  دناهدمآ  هک  یهار  زا  دنتـساوخ  و  دندیـسرن ، مه  هب  اما  دـنتفر ، هار  زور 
و دـندش ، ریـسا  زین  شنارای  و  دـش ، هتـشک  ماجنارـس  دـیگنج و  اهنآ  اـب  و  دـش ، وربور  هشبح  نایهاپـس  زا  یکچوک ) هاپـس   ) اـب هللادـیبع  هک 

ناج یگنشت  زا  هک  نیا  ات  دندرک  اهر  نابایب  رد  هنهرب ، ياپ  رس و  ار  نانآ  و  دندرک ، تراغ  ار  همه  دنتشاد  الاک  لیاسو و  هچره  اهیـشبح 
تخیمآیم و رد  ناـبایب  ياهنـش  اـب  درکیم و  لوب  اـی  و  دـیماشآیم . ار  نآ  درکیم و  لوب  شتـسد  هب  يدرم  هک  دوـب  يروـط  و  دنراپـسب ،

لها زا  یعمج  زین  دربیم و  جنر  اهنآ  زا  شیب  تقشم  یتخـس و  زا  زین  وا  هک  یلاح  رد  دندیـسر ، ناورم  نب  هللادبع  هب  هک  نیا  ات  دروخیم .
ار دوخ  راردا  سب  زا  و  هدـیرب ، هدـیرب  نتفر  هار  يدایز  زا  ناشياهاپ  هنهرباپ ، سابل و  نودـب  هحفـص 387 ] همه [  دندوب و  يو  اب  شمرح 

يزیچ اـهنآ  يارب  مدرم  و  دـندنام ، اـج  نآ  رد  هاـم  کـی  دندیـسر و  بدـنم )  ) هب بیترت  نیا  هب  دوب ! هدـیکرت  ناـشیاهبل  دـناهدوب ، هدروـخ 
نیا دنوادخ  هک  یتسارب  [ . 590  ] دنتشاد يروآتقر  عضو  هک  یلاح  رد  دندمآ ، نوریب  اج  نآ  زا  هکم  دصق  هب  هاگنآ  دندرک ، يروآعمج 
رارق مدرم  ياههدوت  هعماج و  نانمشد  يارب  تربع ، هظعوم و  نیرتگرزب  ار  نانآ  تخیر و  ورف  ناشیارب  ار  هدنـشک  سرت  و  تخـس ، باذع 

داد .

هیماینب مامت  يدوبان 

هراشا

هک دوب  نیا  دـنکرب . ار  نانآ  نب  خـیب و  زا  تقفـش ، محر و  نیرتمک  نودـب  و  دومن ، نایوما  نتخاس  رام  راـت و  هب  عورـش  یـسابع  تموکح 
هب لیذ  رد  دـندربیم . نیب  زا  دـنتفاییم  هک  یخولک  گنـس و  ره  ریز  رد  ار  نانآ  و  هدز ، اـهنآ  ماـمت  يدوباـن  یناـگمه و  راتـشک  هب  تسد 

مینکیم : هراشا  ناشیا  ياهیبوکرس  هجنکش و  يدوبان و  دراوم  زا  یخرب 

هرصب رد 

ناشياهاپ زا  هک  داد  روتـسد  دومن و  مادعا  ار  نانآ  زا  یعمج  درک و  مادقا  نانآ  یبوکرـس  نایوما و  راتـشک  هب  هرـصب  رد  یلع  نب  نامیلس 
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تدم يو  دندش ، ناهنپ  هیواعم  نب  رمع  دننام  ناشیا  زا  يرایـسب  دنروخب . ار  ناشندب  اهگس  ات  دنزادنیب  اههار  رـس  و  دنـشکب ، دـنریگب و 
نامیلس اما  تفرگ ، رارق  وا  لباقم  رد  تفر و  دش ، هدنهانپ  یلع  نب  نامیلس  هب  و  دیدرگ ، گنت  يو  رب  هصرع  هک  نیا  ات  دوب ، ناهنپ  يزارد 

فطل و  دنتخادنا ، وت  يوس  هب  ارم  اهرهـش  تفگ : دوب -  ادیپ  شیامیـس  رد  تسکـش  تلذ و  راثآ  هک  یلاح  رد  رمع -  تخانـشیمن ، ار  وا 
وت دیـسرپ : نامیلـس  دوب . مهاوخ  ناما  رد  ینادرگ  مزاـب  رگا  ماهتـشگ و  هدوسآ  یـشکب ، ارم  رگا  نونکا  درک ، ییاـمنهار  تدزن  هب  ارم  وت ،
هک یـسیماون  يراد ؟ يزاین  هچ  يدـمآ ، شوخ  تفگ : درک و  تقر  يو  لاح  هب  نامیلـس  درک ، یفرعم  ار  دوخ  وا  هحفص 388 ] یتسیک [ ؟

تورث لام و  رب  دنک و  ظفح  ار  وت  نوخ  دـنوادخ  دـنکانمیب . ام  میب  سرت و  لیلد  هب  یتسه ، ناشیارب  مدرم  نیرتکیدزن  نیرتراوازـس و  وت 
[ . 591  ] درک دییأت  ار  وا  يهمانناما  زین  حافس  و  تشون ، حافس  هب  ار  بلطم  و  داد ، ناما  ار  وا  هاگ  نآ  دیازفیب . وت 

هنیدم هکم و  رد 

يهمادا رب  ار  دواد  و  هدورس ، هراب  نآ  رد  يراعـشا  همره  نب  میهاربا  هک  دروآرد ، اپ  زا  هنیدم  هکم و  رد  ار  ناشیا  زا  یهورگ  یلع  نب  دواد 
يدابلا سلجملا  سئب  ۀیما  ۀملظم و ال  ناورم  نع  هللا  افع  الف  دـیوگیم : دـنکیم و  کیرحت  راعـشا  نآ  رد  ناشیا  نتخاس  دوبان  يریگیپ و 

خیش [ . 592  ] يدادعت ترثکا  ول  لوقا و  امیف  دحا  مشاه  نم  ینبذکی  نلف  داع  نم  نیواغلا  کلها  ام  لثمب  مهکلها  هللا  یـسماف  داعک  اوناک 
لد رد  هک  یماقتنا  توهش  ياضرا  رطاخ  هب  یتح  : » دیوگیم هدرک  فسأت  راهظا  ناشیا ، هب  تبـسن  یلع  نب  دواد  راتفر  زا  يرـضخ  دمحم 
رب يرـضخ  یتسارب  [ . 593 ...« ] دنتـشادن مه  مرـش  هنامحریب  يرگیـشحو  نیا  زا  دنتـشاذگن و  یقاب  ار  ناشیا  زا  رفن  کی  دوب ، ساـبعینب 

یبوکرـس و زا  هچنآ  و  نانآ ، دـیعبت  تراسا و  لتق و  زا  ص )  ) ربمایپ ترتع  هب  تبـسن  ناشیا  راتفر  يارب  اما  هدروخ ، فسأت  نایوما  راتـشک 
هیماینب دیاب  تسا ! هدروخن  فسأت  دندروآ ، ناملسم  ناگدازآ  رس  رب  هک  اهجنر  اهيراتفر و  دب  رگید  هحفص 389 ] هجنکش و [  دیادش و 

دیاب ریزگان  هک ، تسا  هتفر  یهلا  ياضق  رد  هدرک و  ررقم  یمتح  ار  يراوخ  تنعل و  نارگمتس  يارب  دنوادخ  اریز  دندیدیم ، ار  اهزیچ  نیا 
ار وا  بلق  یموق  بصعت  تقیقح  رد  دنیبیمن ، هایس  کنیع  اب  زج  ار  تیعقاو  يرضخ  اما  دننیبب ، ار  ناشدب  لزنمرس  نارسخ و  خلت  ماجنارس 

دروخیم . فسأت  ناشیا  ماجنارس  رب  دیرگیم و  ناشیا  لاح  هب  هتسب و  دوخ  يوما  ناگرزب  تبحم  هب  لد  هجیتن  رد  تسا و  هتفرگ  ارف 

هریح رد 

رطاخ هب  هک  نیا  ات  تفاین ، تسد  ناشیا  زا  يدرف  چیه  هب  درک ، نایوما  يوجتسج  هب  عورش  داتفا ، سابعلاوبا  تسد  هب  تفالخ  رما  هک  یتقو 
رثکا تاساسحا  فطاوع و  تیاعر  و  دوخ ، يولع  ياهومعرـسپ  ندرک  لاحـشوخ  رطاـخ  هب  نینچمه  و  شتنطلـس ، یهاـشداپ و  يراوتـسا 

زا کلملادـبع  نب  ماشه  نب  نامیلـس  درک ، رداص  ار  ناـشیا  مادـعا  روتـسد  دوب ، هدرک  بوکرـس  ار  اـهنآ  يوما  تنطلـس  هک  شناـنطومه ،
، دندوب هتسشن  همه  هک  نایم  نامه  رد  و  دندش ، دراو  وا  رب  هریح  رد  نایوما  زا  یتعامج  اب  نامیلـس  داد ، ناما  وا  تساوخ و  ناما  سابعلاوبا 

يهزاجا و  هدـناشوپ ، ار  شتروص  راوهار ، یبسا  رب  راوس  زاجح ، لها  زا  هایـس  يدرم  نینمؤملاریما : ای  : » تفگ دـش و  دراو  ناـبرد  ناـهگان 
: تفگ سابعلاوبا  درادنرب »!! دوخ  تروص  زا  دنب  ور  دنکن  تاقالم  ار  امـش  ات  دروخیم  مسق  و  دیوگیمن ، ار  شمـسا  و  دهاوخیم ، دورو 
اهشرف و يور  وا  فارطا  هیماینب  هک  یلاح  رد  دـید ، ار  حافـس  هک  یتقو  دـش ، دراو  فیدـس  دوش . دراو  وگب  تسا  فیدـس  نم  مـالغ  وا 
وا و  داد ، هزاجا  حافس  دناوخب ، ار  دوخ  یسامح  راعشا  ات  تساوخ  هزاجا  حافـس  زا  و  تخورفارب ، مشخ  زا  شلد  دندوب ، هتـسشن  اهیلدنص 

سوؤرلا امیدق و  نیمدقملا  رودصلاب  سابعلاینب  نم  لیلاهبلاب  ساسالا  تباث  کلملا  حبصأ  ندناوخ : هب  درک  عورش  هنیک  مشخ و  تلاح  اب 
دعب كوجر  سانا  مک  اهاده  مشاه و  يدهم  تنا  هحفص 390 ] سأر [  لک  یهتنم  سأر  ای  و  مذلا ، نم  نیرهطملا  ریما  ای  ساورلا  مقامقلا 

مهنم و ددوتلا  رهظا  مهفوخ  ساعتالا  ناوهلا و  رادب  هللا  اهلزنا  ثیحب  اهولزنا  سارغ  ۀـلقر و  لک  نعطقاو  اراثع  سمـش  دـبع  نیلقت  سایأ ال 
ۀـبرغ و يذ  ربق  نهر  یـسما  نارحب  يذـلا  مامالا  سارهملا و  بناجب  الیتق  ادـیز و  نیـسحلا و  عرـصم  اورکذا  یـساوملا و  رحک  مکنم  مهب 
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زا یضعب  و  دوب ، رادیدپ  شاهرهچ  گنر  رد  هک  يدح  هب  دش ، نیگمـشخ  هداعلاقوف  دز و  شتآ  ار  حافـس  لد  راعـشا  نیا  [ . 594  ] یسانت
رتهتخورفارب رتنیگمشخ و  لد  رد  حافـس  داد ». نتـشک  هب  ار  ام  مالغ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دنتفگ رگیدمه  هب  و  دندش ، هجوتم  نایوما 

، تروص هب  هک  دـندز  ار  اهنآ  يردـقب  و  دنتفاتـش ، اهزرگ  اب  زین  نایناسارخ  و  دـیریگب ، ار  نانآ  دز : دایرف  ار  نایناسارخ  هک  نیا  اـت  دـشیم 
حافس و  دنتشاذگ ، هرفس  يور  ار  اذغ  دش و  هدرتسگ  هرفس  دنرتسگب ، اذغ  يهرفس  اهنآ  ندب  يور  داد  روتـسد  حافـس  دنداتفا ، نیمز  يور 

همه ماجنارـس  هک  نیا  ات  دندینـشیم ، ار  اهنآ  فیعـض  ياههلان  يادص  هک  یلاح  رد  دندروخیم ، اذغ  و  دنتـسشن ، هرفـس  رانک  نایفارطا  اب 
...« مدوب هدروخن  اذغ  نیا  زا  رتاراوگ  ییاذغ  مرمع  مامت  رد  نم  : » تفگ دوب ، هتسب  شقن  حافـس  هرهچ  رب  يداش  راثآ  هک  یلاح  رد  دندرم ،

ار اهنآ  رتشیب  اـهگس  دـنتخادنا و  هحفـص 391 ] هداج [  طسو  هب  دندیـشک و  ار  اهنآ  ياههشال  دنتـشادرب و  اهنآ  يور  زا  هرفـس  هاـگنآ 
بهذـی اهنع و  مشاه  یـضریس  نا  ۀـیما  تمعط  تفگ : تحار  رکف  داش و  یبلق  اب  دوب  هدـش  زوریپ  اهنآ  رب  هک  فیدـس  و  [ 595  ] دندروخ
يهحفص زا  ناشیا  ندودز  نایوما و  نتشک  زا  حافس  نوچ  [ . 596  ] اهنوؤخ اهروفک و  دیبی  یتح  ههلاو  دمحم  بر  الک و  اهنیسح  اهدیز و 

نا سفنلا  بیطی  یـضاملا  لوالاب  مکنم  یل  فیکف  مکعمج  تینفا  دـق  ۀـیما  ینب  تفگ : نینچ  ینامداش  یلاحـشوخ و  اب  دـش ، غراـف  یتیگ 
دقلف مکنم  توفل  یظیغ  ناک  نا  ضاهن  ءادـعالا  یلا  باغ  ثیلب  مکترثع  هللا  لاقا  متینم ال  ضاتعم  رـش  اهاظل  نم  متـضوع  مکعمجت  راـنلا 

يراوخ و نتشگ ، رام  رات و  ندش ، هتشک  اههدوت : نانمشد  نارگمتـس و  راک  نایاپ  تسا  نینچ  نیا  [ . 597  ] یضار هب  یبر  امب  مکنم  تینم 
راع . گنن و  تلذ و 

نانمؤم روبق  شبن 

نابز هب  دنچره  هک -  یسک  ینعی  تسا  نآ  يوغل  ینعم  یترابع  هب  نامیا و  زا  يهیلوا  لزان و  يهلحرم  اج ، نیا  رد  نمؤم  زا  دوصقم  ارهاظ 
دوبان دنتفای ، هدنز  ار  مادک  ره  دندرک و  يریگیپ  میتفگ -  هک  يروط  نامه  ار -  دوخ  يوما  نانمشد  نایـسابع  م . دیوگب . ار  نیتداهـش  - 

نیا و  دندنازوس ، ار  ناشهدیسوپ  ياهناوختسا  هدنامیقاب  و  هحفص 392 ] دنتفاکش [  ار  اهنآ  ياهربق  دنتخادرپ و  اههدرم  هب  دعب  و  دنتخاس ،
ار نانآ  ياهربق  ات  داد  روتـسد  حلـسم ، ياوق  لک  هدنامرف  یلع  نب  هللادـبع  هک  داتفا  قافتا  قشمد  هب  یـسابع  نایهاپـس  دورو  زا  سپ  نایرج 

کلملادبع ربق  و  دنتفاین ، نآ  رد  رتسکاخ  نوچ  مه  یخن  زج  يزیچ  و  دنتفاکـش ، ار  نایفـسوبا  نب  ۀیواعم  توغاط ، ربق  هلمج  زا  دنفاکـشب ،
دسج و  دنتفای ، رتسکاخ  دننام  ییاهزیچ  نآ  رد  دنتفاکش و  ار  هیواعم  نب  دیزی  ربق  دندرک ، ادیپ  نآ  رد  ياهمجمج  دنتفاکش و  ار  ناورم  نب 

داب هب  ار  شرتسکاخ  دـندنازوس و  هدروآ و  نییاپ  داد  روتـسد  دـعب  تخیوآ و  راد  هب  دز و  هنایزات  دروآ و  نوریب  ار  کلملادـبع  نب  ماـشه 
دیسر . نایاپ  هب  تشذگ ، ناشیا  رب  رام  رات و  يدوبان و  زا  هچنآ  و  نایوما ، زا  ام  نخس  اج  نیا  ات  [ . 598  ] داد

نایولع حافس و 

رطاخ هب  اهنت  دـیچیپ  مه  رد  ار  نایوما  تموکح  هک  یگرزب  بالقنا  اریز  دـنبای ، تسد  تفـالخ  هب  نایـسابع  هک  تشادـن  عقوت  سک  چـیه 
ناینابرق هک  دوب  یناگدننک  تضهن  راعـش  توعد ، نیا  و  دوب ، ص »)  ) دـمحم لآ  زا  اضر   » هب توعد  نویبالقنا  راعـش  دایرف و  دوب ، نایولع 

دمحم اب  روصنم  شردارب  حافس و  دندیدیمن ، باوخ  رد  یتح  ار ، يزیچ  نینچ  زین  دوخ  نایـسابع  و  دنداد ، شیوخ  توعد  هار  رد  يدایز 
حافس سابعلاوبا  رایتخا  رد  تنطلس ، هک  نیمه  درک . لقتنم  نایسابع  هب  نایولع  زا  ار  تموکح  تاردقم ، نکیل  دندرک و  تعیب  هیکز  سفن 

اهنآ هب  تبـسن  میرکت  مارتـحا و  عاونا  و  دومن ، يداـیز  ياهشـشخب  ناـنآ  هب  درک و  شـالت  ناـیولع ، نتخاـس  دونـشخ  يارب  تفرگ ، رارق 
، عقاو رد  اما  دوب ، هنامیمـص  هناتـسود و  هطبار  نانآ ، نیب  يهطبار  رهاظ  هب  و  تشادرب ، نایم  زا  ار ، نایوما  ینعی  ناشیا  نانمـشد  و  دومنیم ،

دوخ رایتخا  رد  و  ناشیا ، هب  تبـسن  نایـسابع  يراکبیرف  رطاـخ  هب  نیا  و  دوب ، هتفرگ  ناوارف  هودـنا  قیمع و  مغ  زا  ياهلاـه  ار  ناـیولع  لد 
هتـسد دوب -  رابنا  رهـش  رد  حافـس  سابعلاوبا  هک  یعقوم  نایولع -  لاـح  ره  هب  دـننک . یهاوخرظن  اـهنآ  زا  هک  نآ  نودـب  تفـالخ ، نتفرگ 
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هب ور  دش و  هجوتم  حافـس  دنتفرن ، يو  دزن  میهاربا  دـمحم و  اهنت  دـنتفگ ، کیربت  وا  هب  ار  تفالخ  هتفر و  وا  دزن  هب  هحفص 393 ] یعمج [ 
هب نانآ  ندـماین  نینمؤملاریما ! ای  دـنیایب ؟ نم  دزن  دوخ ، لیماف  رگید  اب  زین  ود  نآ  هک  دـش  عنام  زیچ  هچ  تفگ : درک و  هللادـبع  اـهنآ ، ردـپ 

، حافس رتشیب  شیوشت  ینارگن و  ثعاب  هک  يزیچ  اما  تفریذپ ، ار  اهنآ  رذع  یبلق ، شیوشت  يرادقم  اب  حافس  دوبن . امش  زا  یتیاضران  لیلد 
دراو رفعج  شردارب  هارمه  هب  دوخ  تخاسیم ، ار  داد -  رارق  تختیاپ  اهدـعب  هک  رابنا -  رهـش  یتقو  هک  دوب  نآ  دـش  شردارب  دـمحم و  زا 

شراذگ نانآ  هب  ار  اهخاک  اههاگراک و  لیبق  زا  رهـش  ياهنامتخاس  و  تفریم ، هار  ود ، نآ  طسو  رد  زین  نسح  نب  هللادـبع  دـش و  اج  نآ 
ینبیراص دـق  انـشوج  رت ، ملا  تفگ  درک و  داهـشتسا  تیب  ود  نیا  هب  هک  یلاح  رد  دـمآ ، رد  ینخـس  هللادـبع  ناـبز  زا  هبترم  کـی  درکیم ،
رفعجوبا و  دـش ، نوگرگد  سابعلاوبا  گنر  [ . 600  ] ۀـلیل لک  ثدـحی  هللا  رما  حون و  رمع  رمعی  نا  لمؤی  ۀـلیفن  ینبل  اهعفن  اروصق  [ . 599]

نینچ نم  مسق ، ادـخ  هب  هن  دـتفایم ؟ وـت  نارـسپ  تسد  هب  تفـالخ  رما  ریزگاـن  هک  ینکیم  رکف  اـیآ  تفگ : درک و  هللادـبع  هب  ور  روـصنم 
نیا متـشادن . نآ  نتفگ  زا  یفدـه  دـش و  يراـج  مناـبز  رب  ياهملک  هک  نیا  زج  دوـبن  يزیچ  و  متـشادن ، يدـصق  نـینچ  هدرکن و  ار  يرکف 

زا يدرم  درک و  نانآ  هب  يدایز  شـشخب  دنورب ، هنیدـم  هب  دنتـساوخ  نایولع  نوچ  هک  دوب  نیا  تخادـنا ، تشحو  هب  ار  حافـس  لد  نانخس 
رد و  نکم ، یهاتوک  ناـشیا  تشادـیمارگ  رد  و  رآ ، دورف  ار  ناـنآ  مارتحا  اـب  تفگ : وا  هب  و  دراـمگ ، اـهنآ  رب  ار  دوخ  داـمتعا  دروم  دارفا 
ام زا  رتراوازـس  ناشیا  هک  نک  دومناو  روط  نیا  و  نک ، زاربا  ار ، ام  زا  يرود  اهنآ و  هب  دوخ  شیارگ  نک و  هقالع  راهظا  نانآ  هب  اـهتولخ 
! ] نک وگزاب  تعجارم  رد  نم  يارب  يدـید ، ناشیا  زا  دورو  ماگنه  رد  هار و  لوط  رد  هچره  دـنیوگیم و  ام  يهراـبرد  هچنآ  دـنتفالخ ، هب 

و دندیـسرپ ، وا  زا  بلاطم  تشرد  زیر و  هب  عجار  دندش و  عمج  وا  فارطا  هب  شنادنزرف  دیـسر ، هنیدم  هب  هللادبع  هک  یعقوم  هحفص 394 ]
هچنآ مامت  دوب و  رـضاح  حافـس -  يهداتـسرف  درم -  نآ  هک  یلاح  رد  درکیم ، مایق  هب  راداو  ار  ناـنآ  داد و  حرـش  ناـشیا  يارب  ار  همه  وا 

سابعلاوبا يارب  ار  همه  دوب ، هدـید  هدینـش و  نسحینب  زا  هچنآ  تشگزاب ، هک  یماگنه  درپس . رطاخ  هب  ار  همه  دـشیم  وگتفگ  اهنآ  نیبام 
، دنتساوخیم هک  یناسک  یفرط ، زا  دیدرگ . نیگمشخ  تخس  زین  روصنم  دش و  رپ  ناشیا  هب  تبسن  هنیک  دقح و  زا  حافـس  لد  درک ، وگزاب 

حافـس تعیب  ندز  مهرب  هب  ار  مدرم  نایولع  هک  دنتفگیم ، تیاعـس  ناونع  هب  یبلاطم  دـندرکیم ، اهینیچنخـس  دـنوش ، کیدزن  رابرد  هب 
یلتق دـیری  هتایح و  دـیرا  درک . همیمـض  ار  تیب  نیا  تشون و  ياهمان  هللادـبع  هب  تفـشآرب و  تخـس  حافـس  هک  دوب  نیا  دـننکیم ! توعد 

راعـشا همان ، نایاپ  رد  درک و  راکنا  ار  اهینامگدب  نآ  مامت  تشون و  ياهمان  يو  خساپ  رد  هللادبع  [ . 601  ] دارم نم  کلیلخ  نم  كریذع 
دانز و نم  حدـقی  نیح  كدـنز  هنم و  تنا  كاذ و  دـیری  فیک  داؤفلا و  نم  طاینلا  ۀـلزنمب  هنم  تنا  كاذ و  دـیری  فیک  و  تشون : ار  لیذ 
، تسشن ورف  شسرت  درک و  ادیپ  یـشمارآ  همان  نیا  ندیـسر  اب  سابعلاوبا  [ . 602  ] داه سأر و  مشاـهل  تنا  هنم و  تنا  كاذ و  دـیری  فیک 
درک و تمـالم  ار  وا  حافـس  اـما  ینک ، ریگتـسد  ار  میهاربا  دـمحم و  دـیاب  تفگیم : و  درکیم ، راداو  ار  وا  روـصنم  رفعجوـبا  هک  نیا  زج 
زا ندرک  ارادم  دوشیم و  نامیشپ  هحفـص 395 ] دهد [ ، جرخ  شمرن  رگا  و  دریگیم ، رارق  ترفن  دروم  دنک  يدنت  دایز  سک  ره  : » تفگ

وربور رازآ  هجنکش و  يهلیسو  هب  اهنآ  اب  و  درک ، راتفر  یبرجم  هنالقاع و  تسایـس  اب  نایولع ، اب  سابعلاوبا  [ . 603  ] تسا ناگرزب  تافص 
درکیم . تبحم  یتسود و  راهظا  هراومه  هکلب  دشن ،

قداص ماما  عضوم 

هراشا

نآ هک  اریز  دوـب ، صخـشم  ندزن ، یـسایس  راـک  چـیه  هب  تسد  نوکـس و  شمارآ و  يریگهراـنک و  هب  مالـسلاهیلع ، قداـص  ماـما  عـضوم 
هک یناگمه  ررـض  نایز و  زج  درادـن  يدوس  هجو  چـیه  هب  تسا و  هجیتنیب  طیارـش -  نآ  رد  یـسایس -  تیلاعف  هک  تسنادیم  ترـضح 

نادرمتلود اب  ییوس  زا  نایولع و  اب  یفرط  زا  مالسلاهیلع  ماما  دراد . یپ  رد  ار  اهيراتفرگ  اهیتخبدب و  زا  يرایسب  هتخاس و  دوبان  ار  هعماج 
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میزادرپیم : نآ  حرش  هب  لیذ  رد  ام  هک  درک ، يراشفاپ  دوخ ، عضوم  زیمآتملاسم  طخ  نیا  يور  یسابع ، تلود  ناگدننادرگ  و 

نایولع اب 

نایولع و  دتفایم ، نایـسابع  تسد  هب  ریزگان  يوما  تلود  طوقـس  زا  سپ  تفالخ  هک  تسنادیم  تماما  ملع  هب  مالـسلامهیلع  قداص  ماما 
ناـخروم تـشادیم . رذـحرب  تموـکح ، یپ  نـتفر  زا  ار  اـهنآ  و  هـتخادرپ ، ناـشیا  تحیـصن  هـب  ور  نـیا  زا  دـنرادن ، نآ  زا  یبیــصن  چـیه 

، يوما تموکح  مایا  نایـسابع ، نایولع و  هک : دـناهدرک  لقن  هلمج  زا  دناهتـشون . ترـضح  نآ  هب  عجار  دروم  نیا  رد  يداـیز  ياهناتـساد 
ضرع هب  ار  بلطم  دنداتـسرف و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  لابند  دننک ، تعیب  هیکز -  سفن  دمحم -  اب  هک  دندش  يأر  مه  دندرک و  عامتجا 

دهاوخن امش  هب  نیا  زا  دعب  تفالخ ، هک  دینکن ، ار  راک  نیا  : » دومرف ناشیا  هب  درک و  عنم  ار  ناشیا  مالـسلاهیلع  ماما  دندناسر ، راوگرزب  نآ 
مالسلاهیلع ماما  تسا . هدوب  شیومع  رسپ  هب  تبسن  دسح  رطاخ  هب  ماما  نخس  نیا  هک  درک  روصت  دش و  تحاران  نسح  نب  هللادبع  دیسر »!

هکلب هدشن  ثعاب  ینکیم ، روصت  وت  هچنآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن  : » تفگ و  هحفـص 396 ] درک [  یهاگن  يو  هب  يزوسلد ، تبحم و  رظن  اـب 
اج زا  رثأت  اب  مالـسلاهیلع  ماما  امـش »! هن  دناهدش ، ياهشیدنا  نینچ  ثعاب  ناشنادـنزرف  ناردارب و  و  درک -  حافـس  سابعلاوبا  هب  هراشا  نیا - 

يهدیقع ایآ  هللادبعابا ! ای  دنتفگ : هدرک و  ماما  هب  ور  رفن ، ود  نآ  دندرک و  تکرح  روصنم  رفعجوبا  دمصلادبع و  يو ، لابند  هب  دش و  دنلب 
هک درک  تحیصن  دایز  هللادبع  هب  و  [ . 604 « ] تسا نینچ  هک  منادیم  منزیم و  ار  فرح  نیا  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  يرآ  « ؟ تسا نیا  امش 

وت و هب  هن  تفالخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف هللادبع  هب  دزاسن ، هکرعم  نیا  دراو  شدنزرف  ود  اب  ار  نتـشیوخ  و  درادرب ، تسد  راک  نیا  زا 
نیا اققحم  [ . 605 « ] دنوشیم هتـشک  وت  نادـنزرف  و  دـتفایم ، سابعینب -  هب  هراشا  موق -  نیا  تسد  هب  هکلب  دـسریم ، وت  نادـنزرف  هب  هن 

يو و تمکح  نارادهدرپ  و  وا ، ملع  ناثراو  نانیـشناج و  نانآ  هک  اریز  تسا ، ص )  ) ادخ لوسر  ملع  دادـتما  رد  يریگماهلا  نیا  یهاگآ و 
دومرف و هراشا  دوب  ناشیا  تاجن  ثعاب  هچنآ  هب  درک و  تحیصن  غیردیب  ار  دوخ  ياهومعرسپ  مالـسلاهیلع  ماما  دنتـسه . وا  رارـسا  هاگیاج 

تاجن اهيراتفرگ  کلاهم و  زا  ار ، نتـشیوخ  دـننک ، يوریپ  يو  زا  رگا  هک ، دومرف  دیـسر و  دـنهاوخن  تفالخ  هب  هک  درک  مـالعا  اـهنآ  هب 
دندروآ و رذع  ماما ، داهنـشیپ  ربارب  رد  داب - ! یـضار  ناشیا  زا  دنوادخ  نانیا -  نکیل  درک ، دنهاوخن  راتفرگ  گوس  هب  ار  تما  دـناهداد و 

تبسن یبوکرس  يرگمتـس و  رد  ار  یـششوک  چیه  هک  كابیب ، تسرپاوه و  ياهتردق  نیا  تسد  زا  ار  يدایز  يراوخ  تلذ و  هجیتن  رد 
ناج هناراوگرزب  اههزینرـس  يهیاس  ریز  رد  دـنتفر و  داهج  ياهنادـیم  هب  هنادازآ  و  دـندومن ، هدـهاشم  دـندرکیمن ، یهاـتوک  ناـفلاخم  هب 

. ] تخادرپ میهاوخ  اهنآ  حرـش  هب   - مینکیم ثحب  روصنم  رفعجوبا  توغاط ، نارود  زا  هک  اج  نآ  رتشیب -  لیـصفت  اب  هدنیآ  رد  ام  دـنداد .
هحفص 397 ]

هملسوبا اب 

هب بقلم  هک  هملسوبا  تفرگ ، رارق  يدوبان  يهناتـسآ  رد  نانآ  یپایپ  تابرـض  یـسابع و  نایهاپـس  ياههمکچ  ریز  هیماینب  تلود  هک  یتقو 
رکم و يور  زا  ای  تیمیمـص و  صالخا و  يور  زا  هچ  دـنک ، لقتنم  نایولع  هب  ار  تفالخ  هک  تفرگ  میمـصت  دوب ، ص )  ) دـمحم لآ  ریزو 

رفعج ماما  رفن : هس  نآ  درک ، هضرع  ناشیا  هب  ار  دوخ  هشیدنا  تشون و  نانآ  زا  نت  هس  هب  ياهمان  دوب  هک  تروص  ره  هب  دـمحم ، لآ  بیرف 
داد ناشیا  نایلاوم  زا  یمالغ  هب  ار  اههمان  دندوب ، مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  نب  فرـشا  رمع  ضحم و  هللادبع  مالـسلاامهیلع ، دمحم  نب 

ار رگید  يهمان  ود  درک ، لوبق  رگا  دوب ، مالـسلاهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  دزن  تسخن  درک : شرافـس  وا  هب  دندوب و  میقم  هفوک  رد  هک 
. ورب رمع  دزن  تفریذپ ، رگا  ربب و  نیب  زا  ار  فرـشا  رمع  يهمان  تفریذپ  وا  رگا  باتـشب و  ضحم  هللادبع  دزن  درکن ، لوبق  رگا  ربب و  نیب  زا 

ماما درک ، میلست  يو  هب  ار  همان  ماگنه  بش  دش و  بایفرش  مالـسلاهیلع  قداص  هللادبعوبا  ماما  تمدخ  ادتبا  دیـسر ؛ هنیدم  هب  ات  تفر  دصاق 
، راک هچ  هملسوبا  هب  ار  ام  : » دومرف ماما  دناسر ، ماما  ضرع  هب  مالغ  ار ، هملسوبا  نانخس  درک و  تفایرد  ار  همان  هک  نیا  زا  سپ  مالسلاهیلع 
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هب مالـسلاهیلع  ماـما  دیـسیونب . دـینادیم  حالـص  هچره  دـیناوخب و  ار  هماـن  تفگ : درک و  ماـما  هـب  ور  دـصاق  تـسا »؟ يرگید  وریپ  هـک  وا 
درک و ترضح  هب  ور  دصاق  تخوس ، ات  تفرگ  شتآ  يور  ار  همان  دروآ ، کیدزن  ار  غارچ  روایب ، کیدزن  ار  غارچ  دومرف : شرازگتمدخ 
اهؤوض و كریغل  اران  ادقوم  ایف  دروآ : لاثم  ار  تیمک  زا  يرعـش  و  يدید »! هک  دوب  نامه  باوج  « ؟ دـینکیمن تمحرم  باوج  ایآ  تفگ :
ار همان  تفر و  نسح  نب  هللادبع  شیپ  دمآ و  نوریب  مالسلاهیلع  ماما  دزن  زا  دصاق  هحفص 398 ] [ . ] 606  ] بطحت کلبح  ریغ  یف  ابطاح  ای 

قداص ماما  هللادـبعوبا  لزنم  هب  هدـش  شبکرم  رب  راوس  دـش ، زور  نآ  يادرف  نوچ  دـش و  لاحـشوخ  دـناوخ و  ار  هماـن  هللادـبع  داد ، يو  هب 
اج نیا  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  دـمحموبا  يا  : » تفگ درک و  وا  هب  يدایز  تبحم  دـش و  دـنلب  اج  زا  يو  مارتحا  هب  ماـما  دـمآ ، مالـسلاهیلع 
زا ام  نایعیـش  هدرک و  توعد  تفالخ  هب  ارم  هک  تسا  هملـسوبا  يهمان  نیا  تسیچ ؟ بلطم  منک !! فیرعت  دیاب  هک  یبلطم  رطاخ  هب  دییایب ؟
وت ایآ  دـناهدش ، وت  يهعیـش  ناـسارخ ، مدرم  تقو  هچ  زا  دـمحموبا ! يا  : » دومرف دـش و  رثأـتم  مالـسلاهیلع  ماـما  دـناهدمآ . وا  دزن  ناـسارخ 

سپ یـسانشیم ؟ هفایق  هب  مان و  هب  ار  اهنآ  زا  یـسک  ایآ  يداد ؟ هایـس  سابل  ندیـشوپ  روتـسد  وا  هب  وت  يداتـسرف و  ناسارخ  هب  ار  ملـسموبا 
، ترضح نآ  اب  هلداجم  ثحب و  هب  درک  عورش  هللادبع  دنسانشیمن »؟ ار  وت  زین  اهنآ  یسانشیمن و  ار  اهنآ  وت  هک  دنتـسه  وت  نایعیـش  روطچ 

سپ منادیم ، بجاو  دوخ  رب  ار  یناملسم  ره  تحیصن  یهاوخریخ و  نم  هک  دنادیم  ادخ  : » دومرف درک و  عطق  ار  وا  نخس  مالسلاهیلع  ماما 
ریظن دـتفایم و  ساـبعینب -  ینعی  هورگ -  نیا  تسد  هب  تلود  نیا  نکن ، هدوهیب  بلاـطم  نیا  ریگرد  ار  تدوخ  منک ، غیرد  هنوگچ  وت  زا 

زا ياهحفـص  دوخ ، كاـنبات  نخـس  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  یتسارب  [ . 607 .« ] تسا هدـمآ  زین  نم  يارب  هدـمآ ، وـت  يارب  هک  هماـن  نـیمه 
نداتفا ندوب  یمتح  هب  تبـسن  یهابتـشا  ماهبا و  هنوگچیه  هدومن و  المرب  ار  نآ  دوخ  ملع  اب  هتخاس و  نشور  ار  هتخانـشان  يادرف  تاـحفص 

، نآ تقادـص  ماما و  ياههتفگ  هک  دـیئاپن  يرید  تسا و  هتـشاذگن  یقاب  اهنآ ، اب  تفلاـخم  ندوب  هجیتنیب  ساـبعینب و  تسد  هب  تفـالخ ،
ياهنایرج قمع  هحفـص 399 ] تلاصا و [  زا  یمیظع  شخب  هملـسوبا ، توعد  هب  ماما  ندز  در  تسد  لاح ، ره  هب  دیـشوپ . لـمع  يهماـج 

مالـسلامهیلع تیب  لها  قح  هب  نامیا  يهزیگنا  اب  ملـسم  تشاد  تقیقح  دوب و  يدج  هچرگا  هملـسوبا ، توعد  هک  اریز  دـناسریم ، ار  هزات 
تیعقوـم نیا  زا  شیپ  ارچ  هنرگا  تفرگیم ، تأـشن  دوـخ ، ناـمرآ  حـلاصم و  نداد  تسد  زا  لـیبق  زا  يرگید  ياـههزیگنا  زا  هـکلب  دوـبن ،

هکلب هدوبن ، نایولع  وریپ  دـندوب ، هدرک  هضبق  ار  قارع  مامت  هک  یـسابع  نایهاپـس  نوچ  داتـسرفن ، ار  ییاـههمان  نینچ  نیگمهـس ، رطخرپ و 
رد ای  و  دریذـپب ، ار  هملـسوبا  توعد  مالـسلاهیلع  ماما  هنوگچ  سپ  دوب ، هدروآ  مهدرگ  ار  اهنآ  سابعینب  توعد  دـندوب و  ساـبعینب  وریپ 
نآ رب  هوالع  دریگب ... رارق  تشادن ، ربخ  نآ  جیاتن  زا  یسک  هدوب و  لوهجم  رسارس  هک  یتارطخ  کلاهم و  اب  هتخیمآ  ياهنایرج  نیا  ریـسم 
رب توـعد ، نیا  ناـیرج  درادـن . يرگید  يهجیتـن  شنادـناخ  وا و  يارب  يدوباـن  زج  تسا ، هتفریذـپ  ار  نآ  هـک  زین  نـسح  نـب  هللادـبع  هـک 
هک دناهدرک  لقن  ناخروم  دنتفرگ . هملسوبا  نتشک  هب  میمصت  هتشگ و  ناشیا  یتحاران  ینارگن و  ثعاب  دوخ  نیا  دوبن و  هدیشوپ  سابعینب 
رد وا  اب  ار  هملـسوبا  نایرج  دورب و  ملـسموبا  اب  تاقالم  يارب  ناسارخ ، هب  روصنم  هک  دنتفرگ  میمـصت  مه  اب  روصنم ، رفعجوبا  سابعلاوبا و 
هب ار  نایرج  تفر و  ملـسموبا  دزن  دش و  جراخ  هفوک  زا  روصنم  هک  دوب  نیا  دروآرد ، اپ  زا  ار  يو  یناهگان  ات  دهاوخب  وا  زا  دراذگ و  نایم 
زا یکی  هاگنآ  درک ». مهاوخ  هرـسکی ، ار  وا  راک  نم  تسا ؟ هدرک  ار  يراک  نینچ  هملـسوبا  رگم  تفگ : يو  هب  ملـسموبا  دـناسر . وا  عالطا 

ار راک  نیا  ماما  روتسد  هب  شکب و  يدید  اجره  ار  هملـسوبا  هفوک و  ورب  : » تفگ وا  هب  تساوخ و  ار  یبض  سنا  نب  رارم  مان  هب  شنارادرس 
وا زا  تیاـضر  وفع و  هب  رهاـظت  هک  تفریم ، حافـس  دزن  ماـگنه  بش  هملـسوبا  دـش ، هفوک  یهار  دوخ  نایهاپـس  زا  یعمج  اـب  رارم  نکب »!

ار وا  هدرک و  وا  لـتق  هب  مادـقا  تفر ، نوریب  هناـخ  زا  بش  همین  رد  هملـسوبا  هک  نیمه  دنتـسشن ، يو  هار  رـس  دوخ ، هورگ  ار  رارم  درکیم .
هحفص 400 ] [ . ] 608  ] دناهدناسر لتق  هب  ار  وا  جراوخ  هک  دندرک  عیاش  زین  نادادماب  دنتشک ،

ملسموبا اب 

هراشا
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، دنادرگرب مالسلامهیلع  تیب  لها  هب  ار  تموکح  هک  تساوخیم  دش  نشور  ناشیا  يراکبیرف  نایسابع و  نایرج  ملـسموبا  يارب  هک  نیمه 
زا ار  مدرم  مدرک و  نشور  ار  بلطم  نم  : » تسا هدمآ  نینچ  همان  نآ  رد  هک  تشون  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  ياهمان  هک  دوب  نیا 

مالـسلاهیلع ماـما  تشاد »... دـهاوخن  ینوزف  امـش  رب  یـسک  دیـشاب ، لـیام  امـش  رگا  مدرک و  توعد  تیب  لـها  یتسود  هب  هیماینب  یتسود 
هن و  ینم ، نارای  زا  وت  هن  : » تسا هدمآ  خـساپ  رد  تسا . هتفهن  روما ، قیاقح  كرد  تیارد و  تمکح و  نآ ، رد  هک  تشون  يو  هب  یخـساپ 

ربکا لقث  هک  دـشاب  مالـسلاهیلع  قداص  هللادـبعوبا  ماما  نارای  زا  ملـسموبا  دـناوتیم  هنوگچ  يرآ ، [ . 609 .« ] تسا نم  راگزور  راـگزور ،
مدـقم زیچ  ره  رب  ار  ادـخ  تعاطا  هک  دـندوب  دوخ  نید  رد  راگزیهرپ  ینادرم  کین  مالـسلاهیلع  ماما  ناغلبم  نارای و  یتسارب  تسا ؟ مالـسا 

نوخ هدرمش و  حابم  ار  یهلا  تامرحم  يهمه  هک  دریذپب  یملسموبا  تسد  زا  ار  تردق  هک  ددنسپیم  مالسلاهیلع  ماما  هنوگچ  دنتـشادیم .
تسا ؟ هتخیر  قحانب  ار  ناناملسم 

ملسموبا ینامیشپ 

حافـس هب  دوب ، هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  مامت  دـش و  نامیـشپ  دوب  هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  اهراتـشک و  رطاخ  هب  راـک  رخآ  رد  ملـسموبا 
ربهر ار ، وت  ردارب  نم  : » تسا هتشون  همان  نامه  رد  هلمج  زا  هدمآ ، تسا  هتشون  روصنم  رفعجوبا  هب  هک  ياهمان  رد  بلطم  نیا  و  داد . تبسن 
نید يامنهار  ار  وا  هدش ، لقتنم  يو  هب  تفالخ  درک  دومناو  ار  وا  هک  ياهمانتیـصو  ربمایپ و  اب  شايدـنواشیوخ  رطاخ  هب  هداد و  رارق  دوخ 

ار دارفا  ماـهتا  درجم  هب  اـت  داد  روتـسد  نم  هب  درک و  مراـسفا  هنتف ، ماـجل  اـب  هداد و  رارق  یهارمگ  تریح و  رد  ارم  وا  یلو  مداد ، رارق  دوخ 
، دـنوادخ هک  ار  ییاهتمرح  وا  ناـمرف  هب  هک  دوب  نیا  هحفـص 401 ] مریذپن [ ، ار  يرذـع  هنوگ  چـیه  و  مشکب ، ار  وا  ماهتا  يور  ریگتـسد و 
زا ار  تموکح  متخیر . دوب ، هدومن  ضرف  ار  اهنآ  يرادـهگن  دـنوادخ  هک  ار  ییاهنوخ  مدرب و  نیب  زا  دوب ، هدرک  بجاو  ار  اهنآ  يرادـساپ 
هب دـنک ، تازاـجم  ارم  رگا  تسا و  هدرک  فطل  دـشخبب ، ارم  ادـخ  رگا  سپ  مداد ، رارق  دوخ  لـحم  ریغ  رد  ار  نآ  و  متخاـس . رودـب  شلها 
زا دوـخ ، يهماـن  رد  ملـسموبا  [ . 610 ...« ] تسین راکمتـس  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  و  ماهداد ، ماـجنا  دوـخ  هک  تسا  یلاـمعا  رطاـخ 

سرت و داجیا  ،و  اهتمرح کته  اهیزیرنوخ ، زا  هدرک  وا  هک  ییاهراک  مامت  هک  نیا  حافـس و  تواـسق  ییوخهدـنرد و  شیوخ و  ینامیـشپ 
رفعجوبا هب  هک  يرگید  يهمان  رد  ار ، بلاطم  نیا  هب  بیرق  ملـسموبا  تسا . هتـشادرب  هدرپ  هدوب ، حافـس  روتـسد  هب  دنتـسم  همه  همه و  میب ،

مداد رارق  هدرک ، بجاو  قلخ  رب  دنوادخ  هچنآ  رب  يامنهار  دوخ و  ماما  ار  يدرم  نم  دعب ، اما  : » دـیوگیم هدرک ، حیرـصت  هتـشون ، روصنم 
يایند عمط  هب  هتخاس و  هناگیب  نآرق  زا  ارم  وا  اما  تسا ، هتـشاد  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  کیدزن  يدنواشیوخ  هتفرگ و  رارق  ملع  عضوم  رد  هک 
هتفرگ ار  وا  رورغ  ینیبدوخ و  هک  یسک  نوچ  و  درک ، فیرحت  ار  نآرق  تاروتسد  هتشاد ، ینازرا  ار  نآ  شناگدنب  رب  دنوادخ  هک  يزیچان 

، منکن یشوپمشچ  يدحا  شزغل  زا  مریذپن و  ار  یسک  رذع  هداهن ، وسکی  هب  ار  تورم  محر و  مشکب و  ریشمش  ات  داد  روتـسد  نم  هب  دشاب ،
عیطم و امش  نانمشد  دنتخانش و  دنتخانشیمن ، ار  امش  هک  یمدرم  ات  مداد ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  يهمه  امش ، تنطلس  يراوتسا  رطاخ  هب  نم 

نیا اب  ملسموبا  [ . 611 ...« ] دینادرگ زوریپ  ار  امش  تراقح ، تلذ و  همه  نآ  زا  سپ  یمانمگ و  دوجو  اب  دنوادخ ، و  دندش . امش  رادربنامرف 
. تسا هتشادرب  هدرپ  یناسنا  ياهشزرا  هب  تبسن  حافـس  يداقتعایب  يزاسهارمگ و  يرگهلیح و  فاصوا  زا  كانرطخ  تارابع  تحارص و 

یهلا شزرمآ  هب  دیما  هدش و  نامیشپ  تخس  دوب  هدش  بکترم  هک  یگرزب  هانگ  نآ  هب  تبسن  لد  رد  دوب و  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ملـسموبا 
ادخ رب  ار  تهانگ  ششخب  ایآ  دنتفگ : منکیم » هبوت  يزرمایب  ارم  هک  مدربیمن  نامگ  هچنآ  زا  نم  یهلا ! : » تفگیم تافرع  رد  هتـشادن و 

هک يدایرف  اسب  هچ  سپ  ماهتفاب  ار  ملظ  يهماج  تسا ، راکرـس  سابعینب  تلود  هک  یتقو  ات  نم  تفگ : هحفص 402 ] يرامشیم [ ؟ میظع 
[ . 612 ! ] دنتـسه وا  نانمـشد  مدرم  نیا  هک  دزرمایب  ار  یـسک  دـنوادخ  هنوگچ  بیترت ، نیا  هب  تسا ، نم  هجوتم  ملظ  ندیـسر  ارف  ماگنه  هب 
دش نامیشپ  یعقوم  تخورف ، سابعینب  تنطلـس  ندومن  راوتـسا  هار  رد  ار  دوخ  نید  درک و  هابت  ار  دوخ  ترخآ  راک  هک  یتسارب  ملـسموبا 

رسارس رد  هتخیر و  قحانب  ار  ناکین  نوخ  زا  ییاهایرد  هک  یسک  نآ  لماش  زگره  دنوادخ  وفع  تشادن و  وا  لاح  هب  يدوس  ینامیـشپ  هک 
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دشابیمن . تسا ، هدرتسگ  ار  يراتفرگ  هودنا و  ازع و  طاسب  یمالسا  روشک 

حافس گرم 

هک یتقو  تفر . ایند  زا  يرامیب  نامه  یپ  رد  دـشکب ، ار  اهجنر  نیرتتخـس  نیرتدـب و  ات  دـنام  لاح  نآ  رد  زور  دـنچ  دـش و  رامیب  حاـفس 
 - شیومع لابند  هب  یتیاور  رد  و  داتـسرف ، یـسوم -  نب  یـسیع  شاهدازردارب -  لابند  تفای ، تدـش  شـضرم  دـش و  نیگنـس  شايرامیب 

نارادتسود نادناخ و  هب  وا ، یلو  ادخ و  يهدنب  زا  : » دوب هتـشون  همان  تشپ  رد  هک  داد  يو  هب  هتـسبرس  ياهمان  داتـسرف و  یلع -  نب  یـسیع 
يهمه رب  ار  همان  هک  نیا  ات  دراد ، هگن  دریمب ، وا  هک  یتقو  ات  زار  نیا  هک  دوب  هدرک  شرافس  يو  هب  و  نیملسم » يهمه  و  ص )  ) ادخ لوسر 

مهدزاود قباطم  هبنـش  کـی  بش  رد  [ . 613  ] تسا هداد  رارق  هفیلخ  دوـخ  زا  سپ  ار  یـسک  هچ  وا  هک  تـسنادیمن  یـسک  دـناوخب ، مدرم 
دـناچیپ و شاهماج  هب  ار  وا  یلع  نب  یـسیع  تفای . لاـقتنا  یهلا  هاـگداد )  ) بناـج هب  و  [ 614  ] تفر اـیند  زا  حافـس  136 ه ) لاس ) ۀجحیذ 
هب ار  حافـس  گرم  ربخ  درک و  عمج  ار  گرزب  نادرمتلود  سابعینب و  لاجر  مامت  دـش  حبـص  نوچ  تشاد . ناـهنپ  مدرم  زا  ار  وا  گرم 

، هماـن نآ  رد  دـندید  دوـشگ ، نآ  ربارب  رد  ار  هماـن  دروآ و  نوریب  هحفـص 403 ] ناشیا [  روضح  رد  ار  وا  هتـسبرس  يهمانتیـصو  داد . ناـنآ 
هدومن نییعت  وا  دهعیلو  ار  دمحم -  نب  یسوم  نب  یـسیع  شاهدازردارب -  هداد و  رارق  دوخ  زا  سپ  يهفیلخ  ار  روصنم )  ) رفعجوبا شردارب 

خاـک رد  ار  وا  شاتیـصو  قباـطم  هدـش و  حافـس  نفد  نفک و  لوغـشم  هاـگنآ  تفرگ و  تعیب  روصنم  رفعجوبا  يارب  نارـضاح  زا  و  دوـب ،
مازلا اب  وا  یگدـنز  تفرگ و  نایاپ  حافـس  ياهتمرح  کته  اـهیزیرنوخ و  زا  هدـنکآ  یگدـنز  بیترت  نیا  هب  [ . 615 . ] درک نفد  شدوـخ 

یتـسپ و رد  مالـسا  ناـمکاح  نیرتكاـپان  ادـخ و  قلخ  نیرتدـب  زا  زین  وا  هک  تفاـی  همتاـخ  ناناملـسم ، يارب  روصنم  شردارب  هب  تفـالخ 
نامه مالسا -  ناهج  فارطا  مامت  رد  میب  سرت و  شرتسگ  نیملسم و  ندرک  هراچیب  هار  رد  وا  هک  اریز  تسا ، هدوب  تلادع  هار  زا  فارحنا 

رد دریگیم  نایاپ  حافـس  نارود  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  يهرابرد  نخـس  اـج  نیا  اـت  درکن . غیرد  تفگ -  میهاوخ  اهدـعب  هک  يروط 
وا رب  هک  نیگمهـس  ناراگزور  نآ  رد  ار  یمالـسا  يهعماج  یتخبدـب  يراتفرگ و  رمع ، زاـغآ  یکدوک و  دـهع  رد  راوگرزب  نآ  هک  یلاـح 

تفرگ و رارق  نایـسابع  تموکح  ياههمکچ  ریز  هدشن ، صالخ  نایوما  روج  ملظ و  ریز  زا  زونه  هعماج  اریز  دندیدیم ، مشچ  هب  تشذگ 
ناناملـسم و لواپچ  هب  عورـش  یـسابع  يهطلـس  تسا ، هدوب  یتخـس  هجنکـش و  یگماکدوخ و  روج و  نیا  دهاش  هراومه  مالـسلاهیلع  ماما 

يوما تموکح  نامز  رد  هک  يروط  نامه  درک ، يراب  دـنبیب و  یکاپان و  هار  رد  نآ  يهنادنمتواخـس  جرخ  فرـص و  اـهتورث و  تراـغ 
هحفص تسا [ . هتشاد  هودنا  مغ و  هب  يو  يالتبا  مالـسلاهیلع و  یـسوم  ماما  یگدنز  رد  يدایز  رثا  لامعا  نیا  هک  تسا  یعیبط  تسا ، هدوب 

[ 407

روصنم نارود  رد  ماما 

هراشا

چیه وا  تسا و  مالسا  رد  ماقم  نیرتمهم  هک  دشاب  یتفالخ  هتسیاش  ات  هتشادن ، کین  هتسجرب و  يرثا  ای  و  يراک ، يهقباس  هنوگچیه  روصنم 
، میئل مدرم  يو  هک  دنراد  عامجا  ناخروم  ددرگ . نیملـسم  روما  يرادهدـهع  يارب  هتـسیاش  ات  تشادـن  ییالاو  تفـص  ای  یناسنا و  یگژیو 

هرادا یـسک  نوچمه  ار  ناناملـسم  و  دوب ، يو  تیـصخش  رهاـظم  نیرتزراـب  زا  يزیرنوخ ، رکم و  هدوـب و  هیاـمورف  ترطف و  تسپ  لـیخب ،
زا ار  اهنآ  يداصتقا  ناکرا  يهمه  درک و  جـیار  ار  هجنکـش  سرت و  نیملـسم  نیب  رد  ازج ، زور  هب  هن  دراد و  ناـمیا  ادـخ  هب  هن  هک  درکیم 

، دمآیم هرابود  باذع  یتخـس و  همه  اب  اهنآ  راگزور  تشگیمرب و  يوما  تموکح  شاک  دـندرکیم  وزرآ  مدرم  هک  اج  نآ  ات  درب ، نیب 
رانلا یف  سابعینب  لدـع  تیل  انل و  ماد  ناورمینب  روج  تیل  ای  دـیوگیم : یـسابع  يوما و  ياـهتلود  يهراـبرد  مرـضخم  يارعـش  زا  یکی 
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تسد زا  هتبلا  : » دیوگیم نایسابع  متس  ملظ و  هب  عجار  دوخ ، نخـس  نمـض  رد  هیکز -  سفن  بحاص  دمحم -  گرزب ، رگبالقنا  [ . 616]
رب هک  یتروص  رد  دندیـسرتیم ، رتمک  ادخ  زا  نانیا  هک  دوبن  نآ  زج  يزیچ  میدـید ، سابعینب  تسد  زا  هچنآ  اما  میدـید ، اهمتـس  هیماینب 
[ . 617 ...« ] تشادن ار  اهنآ  روصنم -  رفعجوبا -  هک  دنتـشاد  ییاهتلیـضف ]![  اهیبوخ و  هورگ  نیا  و  اهنآ ، ات  دوب  رتمامت  تجح  سابعینب 

مدرم يهمه  اـب  تشک ، تـمهت  و  هحفـص 408 ] ناـمگ [  يور  تسا ، فیـصوت  لـباق  ریغ  هک  درک  طارفا  اـج  نآ  اـت  يزیرنوخ  رد  روصنم 
يزوتهنیک و زا  هتـساخرب  اـهنیا  يهمه  دـیرب ، ار  ناشنارـس  درب و  نیب  زا  ار  اـهنآ  ناـگرزب  هک  شدوخ  نادـناخ  اـب  یتـح  درک و  يراتفردـب 
هب يزیرنوخ  رد  يدیدرت  چیه  دوب ، رگهلیح  يدرم  روصنم  : » تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  روصنم  یلع » دیـس  ریم   » داتـسا دوب . وا  یکابیب 

رگم دنتخیریمن  ار  یسک  نوخ  يو  نانیـشناج  هک  یلاح  رد  دوب ، وا  دح  زا  شیب  يهنیک  هب  طوبرم  يو  یلدگنـس  نیا  دادیمن و  هار  دوخ 
یلع دالوا  اب  شراـتفر  درکیمن . لـمأت  يزیرنوخ  رد  تشادـن و  ریظن  یکاـبیب  رد  روصنم ، رفعجوبا  هصـالخ  تقد ، رکف و  یتدـم  زا  سپ 

فالتخا زرم  هک  تسا  یسک  نیتسخن  روصنم  دیوگیم : یطویس  دهدیم . لیکشت  ار  خیرات  تاحفص  نیرتهایس  زا  ياهحفص  مالـسلاهیلع ،
زا هک  [ 619  ] هریبـهنبا [ . 618 .« ] دـندوب هرکیپ  کی  ياضعا  هداوناخ و  کی  ءازجا  اـهنیا  هک  نیا  اـب  درک ، داـجیا  ناـیولع  نایـسابع و  نیب 
هک اج  نآ  ات  مدیدن ، روصنم  زا  رترایشوه  رتراکبیرف و  رترگهلیح و  حلص ، گنج و  رد  ار  یسک  چیه  : » دیوگیم تسا  روصنم  نارصاعم 

یسک هب  وا  هاپس  زا  ات  میدرب ، راکب  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن  ام  درک و  هرـصاحم  دندوب ، ام  اب  برع  ناعاجـش  هک  نیا  دوجو  اب  هام ، ار 9  ام 
هک دوب  شايرگهلیح  یکابیب و  نیا  اـب  [ . 620 .« ] میتسناوتن شدایز ، يرایـشوه  نایهاپـس و  زا  وا  تبقارم  تدش  رطاخ  هب  هک  میبای  تسد 

، وا ياهیراکمتس  نیرتمحریب  زا  دشاب . هتشاد  لماک  يهرطیس  یتموکح ، تالیکشت  مامت  رب  دنک و  يراذگناینب  ار  یسابع  تلود  تسناوت 
فیـصوت لباق  هک  دوب  هجنکـش  یتخـس و  زا  ياهنوگ  هب  اهنآ  اب  يو  راتفر  و  هحفـص 409 ] تشاد [  اور  نایولع  هب  تبـسن  هک  تسا  یمتس 

دنویپ هن  تروص  چـیه  هب  اهنآ  هب  تبـسن  دومن و  بوکرـس  عضو ، نیرتدـب  هب  تخاس و  نوگژاو  اهنآ  رب  اجکی  ار  دوخ  مشخ  ماـج  تسین ،
هب تبـسن  اهتبیـصم  اهجنر و  عاونا  دـهاش  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  درکن . تیاعر  زگره  ار  ص )  ) ربمایپ اـب  اـهنآ  تبارق  هن  يدـنواشیوخ و 
ود مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  دیدرگ . اههودـنا  اهمغ و  زا  ولمم  شلد  تشاد و  راوگرزب  نآ  حور  رد  یقیمع  رثا  اهنیا  و  دوب ، دوخ  نادـناخ 

مدرم يارب  يدوبان  گرم و  مایپ  لـماح  هک  دوب  یتشز  تسایـس  نآ  دـهاش  دـنارذگ و  روصنم  ناـمز  رد  ار  شایگدـنز  ياـهلاس  زا  لاـس 
یثحب نینچ  هک  اریز  مینک ، ثحب  روصنم  راتفر  تسایـس و  تیـصخش و  رهاظم  يهرابرد  يرادـقم  ات  میریزگان  ام  و  دوب ...! روشک  رـسارس 

رد مالـسلاهیلع  ماما  هک  دنکیم  مسجم  ام  يارب  ار  ینارود  ثحب  نیا  هک  اریز  دراد ، مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  یگدـنز  اب  گنتاگنت  طابترا 
روصنم تسایـس  لاصخ و  وخ و  نیا  دندید و  نارود  نآ  رد  ناناملـسم  هک  تسا  ییاهتقـشم  جـنر و  رگنایب  درکیم و  یگدـنز  نارود  نآ 

مینکیم : هضرع  ار  روصنم  تیصخش  زا  يرصتخم  ثحب  لیذ  رد  دش . اهدادیور  زا  يرایسب  ثعاب  هک  دوب 

روصنم تیصخش  رهاظم 

هراشا

دنشابیم : لیذ  حرش  هب  دناهدوب  يو  تایتاذ  زا  تیصخش و  ناکرا  زا  هدوب و  اهنآ  هب  فورعم  روصنم  هک  یصیاصخ  اما 

لخب

، دوخ دوجو  قامعا  زا  لیخب  صخـش  هک  تسا  یناسفن  لیاذر  همه  عبنم  اهنت  لـخب  هک  تسا  نیا  تسین  نآ  رد  يدـیدرت  هک  ییاـهزیچ  زا 
. تسا یگرزب  رش  يهطرو  رد  ناسنا  ندنکفا  هانگ و  يهمادا  ثعاب  دنسپان  تفـص  نیا  تسا و  هدودز  ار  يراوگرزب  یگدازآ و  عاونا  مامت 
یطحق و ضرعم  رد  ار  یمالـسا  تلود  تسا و  هدوب  تلاخب  رد  لثملابرـض  وا  هدوب و  روصنم  تافـص  نیرتزراب  زا  دنـسپان  تلـصخ  نیا 
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ریثانبا دنتخاس . [ 621  ] یقیناود هب  بقلم  ار  يو  ناوارف ، لـخب  نیمه  هـب  هجوـت  هحفـص 410 ] اب [  داد ، رارق  يریگارف  ناـمرح  يدـیمون و 
یـسک ره  يارب  هفوک ، فارطا  رد  قدنخ  ندنک  عقوم  هک  نآ  حیـضوت  تسا . هدوب  لیخب  يو  نوچ  دـنتفگ ، یقیناود  ار  روصنم  دـیوگیم :

هفوک و يارب  روصنم  دـیوگیم : ریثانبا  هاگنآ  تسا  مهرد  مشـش  کی  کناد  دوش و  قدـنخ  ندـنک  فرـص  ات  درک  نییعت  گـناد ، کـی 
هک یتقو  دنهدب ، مهرد  جنپ  دنکیم  راک  قدنخ  ای  راوید  نتخاس  رد  هک  یسک  ره  يارب  داد  روتسد  درک و  تسرد  یقدنخ  راوید و  هرـصب 
ای دیوگیم : يرعاش  هراب  نیا  رد  تفرگ . سپ  ار  مهرد  راهچ  مادک  ره  زا  دندرک و  عمج  ار  نارگراک  همه  ات  داد  روتـسد  دـش ، مامت  راک 

هاپـس نایاورنامرف  تفای ، تغارف  دادغب  نتخاس  زا  هک  نیمه  [ . 622  ] انیعبرالا انابج  انیف و  ۀـسمخلا  مسق  انینمؤملا  ریما  نم  انموقل  اـم  یموقل 
، باسح قباطم  هک  نیا  ات  دنزادرپ  زاب  تسا ، یقاب  ناشدزن  هچره  ات  دومن  روبجم  ار  اهنآ  درک و  یگدیـسر  اهنآ  باسح  هب  درک و  عمج  ار 

باسح دوب  هناد  کی  ای  کناد و  کی  رادقم  هب  دنچره  نارازگراک ، زا  و  [ ، 623  ] تفرگ سپ  ار  هدنامیقاب  مهرد  هدزناپ  اهنآ  زا  یخرب  زا 
نتخاـس مورحم  هب  ار  وا  یگیاـمورف ، لـخب و  شیوـخ : نتـشاد  مورحم  فـلا -  تسا : ریز  حرـش  هب  شلخب  رهاـظم  اـما  و  [ 624  ] دیشکیم

دوخ تسد  هب  ار  شنهاریپ  هک  اسب  هچ  دیـشوپیم و  نشخ  سابل  درکیم ، يرود  اهتمعن  زا  وا  تخاـس . راداو  یگدـنز ، ذـیاذل  زا  شیوخ ،
[625 .« ] درک التبم  سفن  رقف  هب  شتنطلس  نامز  رد  ار  وا  هک  ار  يادخ  ساپس  : » دومرف وا  يهرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  درکیم . هلـصو 

هفیلخ ایآ  : » تفگ یگرخسم  اب  دید و  هحفص 411 ] تشاد [  نت  رب  ياهدرک  هلـصو  نهاریپ  هک  یلاح  رد  ار  يو  روصنم ، نازینک  زا  یکی  . 
فرشلا كردی  ردق  ياهدینشن : ار  رعاش  همرهنبا  لوق  ایآ  وت  رب  ياو  تفگ : زینک  نآ  هب  دیدنخ و  روصنم  رادهلصو »؟ يهماج  نیا  اب  تسا 

هدیـسر تئاند  یگیامورف و  تسخ و  زا  یتسپ  دـح  هب  هکلب  هتـشادن  یتفارـش  وا  هتبلا  [ . 626  ] عوقرم هصیمق  بیج  قـلخ و  هصیمق  یتـفلا و 
يزیچ اـهنآ  رب  هن  درکیم ، لـخب  لاـم  فرـص  زا  شناتـسود ، هب  تبـسن  مه  دوخ و  رب  مه  روصنم ، ناتـسود : رب  يریگتخـس  ب -  دوـب .

، تشاد ءاطع ، نب  نیـضو  مان  هب  یقیفر  شایتسدـگنت  رقف و  مایا  رد  يو  درکیم . رکف  زگره  ناشیا  هب  نداد  هزیاج  يهرابرد  هن  دـیدیم و 
لاوحا لاـح و  زا  روصنم  تفاـی ، روضح  يو  دزن  نوچ  هک  بیترت  نیا  هب  درک  یتـساوخرد  وا  زا  داد  هیکت  تموـکح  هکیرا  رب  هک  یعقوـم 

؟ يراد هلئاع  دنچ  دنادیم ! نینمؤملاریما  هک  يروط  نامه  تسا ، بوخ  تسا ؟ روطچ  تایلام  عضو  ادخ  يهدنب  يا  تفگ : دیـسرپ و  يو 
لایع دادعت  زا  بترم  درکیم و  رارکت  ار  بلاطم  نیا  هراومه  يرآ . يراد ؟ یگناخ  نت  راهچ  مراد . يراذگتمدخ  و  نز ، کی  رتخد و  هس 

هب ار  شرـس  رکف  يردـق  زا  سپ  دومن ، دـهاوخ  یـششخب  داد و  دـهاوخ  يزیچ  وا  هب  هک  درک  روصت  نیـضو  هک  اج  نآ  ات  دیـسرپیم ، يو 
تیفیک نیا  اب  [ . 627  ] دنروآیم دمآرد  وت  يهناخ  رد  هدنسیر ، نت  راهچ  نوچ  یبرع ، مدرم  نیرترگناوت  وت  : » تفگ درک و  دنلب  وا  تمس 

. ] دـشیمن هدـید  يو  رد  تمحر  تفأر و  رون  زا  یـششخرد  هنوـگچیه  و  دوـب ، یگیاـمورف  لـخب و  ریگرد  وا  تسپ  تیـصخش  روآمرش ،
رازاب جاور  ییافوکش و  ثعاب  هک  دیـشخب  ناوارف  لاوما  يردقب  نابیدا  نارعاش و  هب  يوما  تلود  ءابدا : نتخاس  مورحم  ج -  هحفص 412 ]
نارود هک  یتقو  اما  تسیرگنیم ، هقبط  نیا  هب  تیمها  رظن  اب  تلود ، تشادیمارگ  هجوت و  رطاخ  هب  هعماج  طسوتم  يهقبط  دـیدرگ و  بدا 

رگم ار -  اهنآ  زا  یسک  درکن . غیرد  رابرد ، هب  دورو  هلص و  زا  نتشاد  مورحم  نانیا و  ندرمـش  زیچان  راوخ و  زا  روصنم  دیـسر ، ارف  روصنم 
دورو يهزاجا  وا  هب  تساوخ ، دورو  يهزاجا  داتـسیا ، خاک  ولج  دـش و  دراو  وا  رب  هلیحنوبا  دادیمن . دورو  يهزاجا  داـیز -  رارـصا  زا  سپ 

ات دنتخادنایم . تسد  دندرکیم و  هرخـسم  ار  هلیحنوبا  و  دـندشیم ، جراخ  دراو و  انتعایب  مدرم ، رگید  نایناسارخ و  هک  یلاح  رد  دادـن ،
هلیحنوبا يراد ؟ یعقوت  هچ  تلود  نیا  زا  عضو  نیا  اـب  وت  تفگ : دـید ، يراوخ  تلذ و  زا  تلاـح  نیا  رد  ار  وا  شناتـسود  زا  یکی  هک  نیا 

نیح هللا  قلخ  يا  نم  يردی  یب ال  هللا  قلخ  رثکا  دورـس : هدرک ، مسجم  ار  دوخ  لاح  نآ  رد  هک  ار  ریز  راعـشا  وا  باوج  رد  همدـقم  نودـب 
روصنم هک  يزیچ  هتبلا  [ . 628  ] یقلی اذام  لاملا  تیب  حیو  ای  یلوم  یلومل  وا  دبع  دبعل  یلغیف  يرتشی  ناسلیط  يوطت و  مث  رشنت  ۀلحو  یقلی 
یناتساد ارعـش ، هب  تبـسن  وا  یگتفرگ  لخب و  زا  ناخروم  دوب . وا  یگیامورف  لخب و  نامه  تشادیم  او  یگنهرف  هقبط  نیا  هب  نیهوت  رب  ار 

وا رظن  هک  دوب  هتفگ  وا  حدم  رد  دنلب  ياهدیـصق  دش و  روصنم  دهعیلو  یـسابع  يدهم  رب  دراو  لیما ، نب  لمؤم  دناهدرک : لقن  ریز  حرـش  هب 
تـسد همان  هک  یتقو  دزاس ، علطم  نایرج  زا  ار  روصنم  ات  داد  ياهمان  ناـسرهمان ، هب  داد و  يو  هب  مهرد  رازه  تسیب  يدـهم  درک ، بلج  ار 
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هک يراک  رطاخ  هب  ار  هحفص 413 ] وا [  تشون و  شرسپ  هب  ياهمان  يروف  دش و  نیگمشخ  تخس  تفای ، عالطا  نایرج  زا  دیسر و  روصنم 
هب مهرد  رازه  راهچ  دنامب ، وت  رابرد  رد  يرعاش  هک  لاس  کی  زا  سپ  دوب ، هتـسیاش  : » دوب هتـشون  نینچ  همان  رد  درک ، شنزرـس  دوب  هدرک 

روصنم عالطا  هب  تفاین و  ار  وا  تفر  يو  لابند  بتاک ، دتـسرفب . يو  دزن  ار  رعاش  يروف  ات  تشون  يدـهم  بتاـک  هب  ياهماـن  يزادرپب ». وا 
ار وا  ات  داد  روتـسد  اهنآ  هب  داتـسرف و  رومأم  دنچ  اب  ار  دوخ  هاپـس  ناهدنامرف  زا  یکی  روصنم  تسا ، هدش  مالـسلاراد  هجوتم  وا  هک  دـناسر 
، دندروخرب لمؤم  هب  هک  نیا  ات  دندیسرپیم ، ار  يو  مان  درکیم  روبع  اج  نآ  زا  یسک  ره  دنداتسیا و  ناورهن  لپ  رانک  اهنآ  دننک . ریگتسد 
هب دندروآ ، روصنم  نابرد  عیبر  دزن  و  دنک -  یهت  بلاق  میب  سرت و  زا  هک  دوب  کیدزن  دنتفرگ -  ار  وا  لمؤم ، تفگ : دندیسرپ ، وا  مسا  زا 

، درک وا  هب  یهاگن  تفرگ ، رارق  وا  لباقم  رد  لمؤم  هک  یتقو  دننک ، دراو  ار  وا  داد  روتسد  روصنم  دناهتفرگ . ار  وا  هک  دنداد  عالطا  روصنم 
ناوج وت  بجع ، درادب ! تسردنت  ار  نینمؤملاریما  ادخ  يرآ ، یتسه ؟ لیما  نب  لمؤم  وت  دیـسرپ : دوب  هتفـشآرب  كانمـشخ و  هک  یلاح  رد 

متفیرف و ار  وا  نم  متفر و  ياهدنـشخب  ناوج  دزن  درادب ، تسردـنت  ار  نینمؤملاریما  ادـخ  يرآ ، يداد !! بیرف  ار  وا  هدروآ و  ریگ  ار  یماخ 
يدهملا وه  ندناوخ : هب  درک  عورش  وا  دناوخب و  ار  دوخ  يهدیـصق  ات  داد  روتـسد  يو  هب  تسـشن و  ورف  روصنم  مشخ  دروخ ، لوگ  مه  وا 

جارس راهنلا  یف  اذه  لیل و  حارس  مالظلا  یف  اذهف  ریصبلا  یلع  نالکشم  ارانا  اماذا  امهف  اذ  اذ و  هباشت  رینملا  رمقلا  تروص  هباشم  هیف  نا  الا 
اذ و دمخی  رهـشلا  صقن  ریزولا و  ریمألا و ال  اب  اذام  ریما و  اذـف  زیزعلا  کلملاب  ریرـسلا و  ربانملاب و  اذ  یلع  اذـه  نمحرلا  لضف  نکل  رون و 
 ] روعولا ۀلوهسلا و  نم  کیلا  اوفاوت  دق  كولملا و  تف  نئل  روخفلا  ةرخافم  ولعت  هب  یفصملا  هللا  ۀفیلخ  نبایف  روهشلا  ناصقن  دنع  رینم  اذه 

روتف نم  يرجت  نیح  کب  ام  اشیـشح و  يرجت  هءارو  تئبح  ریـسح و  وأ  باـک  نیب  نم  اوقب  یتح  كوبا  كولملا  قبـس  دـقل  هحفص 414 ]
دقل ریبک  يدم  ریغصلا  غلب  ناو  ریغصلا  یلع  ریبکلا  لضف  هل  قبـس  لهاف  ریبکلا  قبـس  نئل  ریدجلا  نم  قیلخلا  ۀلزنمب  الا  ناذه  ام  سانلا  لاقف 

ار دوخ  یلاحشوخ  تسا  انث  حدم و  راثآ  نیرتابیز  رب  لمتشم  هک  يدنلب  يهدیـصق  نیا  ندینـش  اب  روصنم  [ . 629  ] ریبکلا نم  ریغصلا  قلخ 
، دزرایمن مهرد  رازه  تسیب  هب  همه  نیا  اب  اما  ياهدورـس !! بوخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ درک و  لمؤم  هب  ور  دراد ، ناـهنپ  تسناوتن 
ار اهلوپ  داد  روتـسد  شناـبرد  هب  روصنم  دـیزرلیم ، دوخ  هب  سرت  زا  هک  یلاـح  رد  تسا ، رـضاح  داد ؛ باوج  لـمؤم  تسا ؟ اـجک  اـهلوپ 
زا هتـساخرب  تسا  یـصرح  یگیامورف و  رب  لیلد  ناتـساد  نیا  درک . ار  راک  نیا  زین  ناـبرد  دـهدب و  وا  هب  مهرد  رازه  راـهچ  طـقف  دریگب و 

ار یسک  هکم ، هب  رفس  لوط  رد  هک  دناهدرک  لقن  وا ، لخب  يهرابرد  ناخروم  درادن . يراوگرزب  یگدازآ و  اب  ياهطبار  چیه  هک  ياهیحور 
لاحشوخ يردقب  روصنم  دناوخ ، يدح  يو  يارب  وا  دندروآ و  ار  ملس  مان  هب  یـصخش  دناوخب ، يدح  وا  يارب  ات  هحفص 415 ] تساوخ [ 

نم نینمؤملاریما ! ای  تفگ : درک و  ضارتعا  ملـس  دـنداد ، يو  هب  مهرد  مین  ات  داد  روتـسد  هاگنآ  دـتفیب ، شبکرم  زا  دوب  کـیدزن  هک  دـش 
قح وا  تفگ : درک و  وا  هب  یهاگن  مشخ  اب  روصنم  دنداد !! نم  هب  مهرد  رازه  هد  داد  روتسد  وا  مدناوخ ، يدح  کلملادبع  نب  ماشه  يارب 

مسق سامتلا و  هب  درک  عورش  ملس  دریگب . يو  زا  ار  اهلوپ  نآ  ات  داد  روتـسد  بجاح  عیبر  هب  و  دهدب ! وت  هب  لاملاتیب  زا  ردقنیا  ات  تشادن 
درک طرـش  وا  اب  اما  تشادرب  تسد  روصنم  هک  نیا  ات  درکیم ، سامتلا  هراومه  تسا و  هدـنامن  یقاب  يو  دزن  يزیچ  لاوما  زا  هک ، ندروخ 

ارم روصنم  رفعجوبا  بورغ ، ماـگنه  هب  يزور  دـیوگیم : مجنم  رـشب  [ . 630  ] دـناوخب يدـح  ناـگیار  هب  وا  يارب  تشگرب  تفر و  رد  هک 
کی نیا  تفگ : تسا ، اج  نآ  رد  يرانید  مدـید ، درک ، دـنلب  ار  شزامناج  يهشوگ  متـشگرب ، هک  یتقو  داتـسرف ، يراک  لابند  هب  دـیبلط و 
لاـم ریگب  تفگن ، وا  اریز  تسا ، نم  شیپ  دـهاوخب -  نم  زا  اداـبم  هک  نیا  سرت  زا  مـه -  زوـنه  مـتفرگ  ار  نآ  رادـهگن ! ریگب و  ار  راـنید 

رـس رب  زارد  رایـسب  ياـههالک  تیعر  يهدوت  هک  نیا  رب  ینبم  درک ، رداـص  یتنطلـس  يهمانـشخب  روصنم  هک  یتـقو  [ . 631 . ] دشاب تدوخ 
ةدایز ماما  نم  یجرن  انک  و  تفگ : درکیم ، وگزاب  ار  روصنم  لخب  هک  یلاح  رد  هدرک و  يراددوخ  همـالدوبا ، وگهلذـب ، رعاـش  دـنراذگب ،

راـکتحا و ار  مدرم  لاوما  روـصنم  [ . 632  ] سناربلاب تللح  دوهی  ناند  اهناک  لاجرلا  ماه  یلع  اـهارن  سنـالقلا  یف  یفطـصملا  ماـمالا  دازف 
رـسارس یتسدگنت  رقف و  هک  نیا  اب  درکیمن ، فرـص  یمومع  حلاصم  هحفـص 416 ] هار [  رد  ار  نآ  زا  یغلبم  نیرتمک  درکیم و  هتخودـنا 

رارق دوخ  دهعیلو  ار  وا  هک  اج  نآ  ات  دوب ، رتکیدزن  رتولج و  مدرم  يهمه  زا  روصنم  دزن  رد  يدهم  يدـهم : اب  د -  دوب . هتفرگ  ارف  ار  روشک 
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رـسالاب يزور  دـنکیم : لقن  روصنم  مالغ  حـضاو ، تشاد . يو  اب  ياهناملاظ  دروخرب  يدام ، يهداس  نایرج  کـی  يور  هک  یلاـح  رد  داد 
دش دنلب  دعب  تسشن و  داد و  مالس  تشاد ، نت  رب  ییون  هایـس  يابق  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  يدهم  ناهگان  مدوب ، هداتـسیا  روصنم  رفعجوبا 

، دیسر نلاس  طسو  هک  یتقو  درکیم ، هاگن  دمآیم -  ششوخ  وا  ندید  زا  تشاد و  هک  ياهقالع  رطاخ  هب  يو -  لابند  هب  روصنم  تفر ، و 
ار هرظنم  نآ  هک  یتقو  روصنم  داد . همادا  شدوخ  هار  هب  دماشیپ ، نیا  هب  انتعایب  دش و  دنلب  دش . هراپ  شـسابل  دش و  دـنب  ریـشمش  هب  شیاپ 
هب دوب ، هدرک  هبلغ  وا  رب  مشخ  هک  یلاـح  رد  درک ، وا  هب  يدـنت  هاـگن  دـندنادرگرب و  ار  وا  داد  روتـسد  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  دـید ،

عفن و زا  وت  ایوگ  تبیـصم ؟ هب  یهجوتمک  رطاخ  هب  ای  اهتمعن و  زاـن و  رورغ  هب  اـی  و  اهـششخب !! یمرگلد  هب  هللادـبعوبا : يا  : » تفگ يدـنت 
، دنرادن ییانتعا  مدرم  رثکا  هک  یشزرایب  رما  رطاخ  هب  مه  نآ  ینشخ  دروخرب  نینچ  شدنزرف  هب  [ . 633 ...« ] یمهفیمن يزیچ  دوخ  ررض 
، نک عـمج  تسه  هک  ار  ياهنهک  ياهـسابل  تفگ : يو  هب  روـصنم  دـش ، دراو  روـصنم  رب  هک  تسا  هدرک  لـقن  حـضاو ، زین  و  درادیم . اور 

دید دش ، دراو  يدهم  هاگنآ  مدرک ، لمع  روتـسد  قباطم  نم  روایب . ییاههلـصو  هارمه  هب  ار  اهنآ  يو ، دورو  زا  شیپ  دمآ  يدهم  هک  یتقو 
رانید رد  ناشیا  دنیوگیم : مدرم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دیدنخ و  دنزیم ، هلصو  ار  اههماج  ياهیگراپ  شردپ 
نخس نیا  ندینش  زا  سپ  روصنم  دزیگناینرب - ! ار  وا  فطاوع  ات  دنشیدنایم  مهرد ) مشش  کی   ) کناد هب  تفگن : دنشیدنایم - ! مهرد  و 

جایتحا هچب ، نز و  سابل  يارب  ام  هدیسر و  ارف  ناتسمز  دشوپیمن ، ون  دنزن  هلصو  ار  شاهنهک  سابل  هک  یسک  تفگ : درک و  شرـسپ  هب  ور 
نکب ار  راـک  نیا  سپ  بوخ ، رایـسب  تفگ : روصنم  نم ! يهدـهع  رب  شاهچب  نز و  نینمؤـملاریما و  ساـبل  تفگ : يدـهم  میراد . ساـبل  هب 

هک یتـقو  دربیم ، جـنر  نادـند  درد  زا  هک  یلاـح  رد  مدـش ، دراو  روصنم  رب  تسا : هدرک  لـقن  هصلاـخ  شزینک ، هحفـص 417 ] [ . ] 634]
درک و نم  هب  ور  دعب  داتسیا و  شوماخ  یتعاس  هتشاذگ ، شتروص  يالاب  ار  شتسد  مدید  مدش ، دراو  وش ! دراو  تفگ : دینـش ، ارم  يادص 

نم شیپ  رانید  رازه  هد  تفگ : دیـسرت و  زینک  روخب ! مسق  راذگب و  مرـس  يور  ار  تتـسد  مهرد . رازه  يراد ؟ لوپ  ردقچ  هصلاخ : تفگ :
وا دزن  ارچ  تفگ : دز و  ار  زینک  شیاپ  اب  يدـهم  متفگ . اهنآ  هب  ار  نایرج  نارزیخ ، يدـهم و  دزن  متفر  رواـیب  نم  دزن  ار  اـهنآ  تفگ  تسا .
دزن يدـهم  نوچ  و  ربب ! ياهتفگ  هچنآ  دز ، يرامیب  هب  ار  شدوخ  وا  متـساوخ و  یلوپ  وا  زا  زورید  نم  هکلب  درادـن ، يدرد  چـیه  وا  یتفر ؟

یناوارف متس  ملظ و  يدهم  شدنزرف  هب  [ . 635  ] دوب هصلاخ  دزن  غلبم  نیا  ریگب  یتشاد ، يزاین  وت  هللادـبعوبا ! يا  تفگ : روصنم  دـمآ ، يو 
. نامـس نب  هیقف  اـب  ه -  دوب . وا  یگیاـمورف  صرح و  متـس ، همه  نآ  تلع  دوب و  مدـقم  شرظن  رد  مدرم  يهمه  زا  وا  هک  نیا  اـب  تشاد  اور 

يو دزن  دیـسر  تفـالخ  هب  روصنم  هک  یتقو  دوب ، تسود  يو  اـب  دـسرب  تفـالخ  هب  روصنم  هک  نیا  زا  شیپ  هیقف ، نیرتهتـسجرب  نامـسنبا 
ياهناخ دهاوخیم  مرسپ  تسا و  یبارخ  لاح  رد  ماهناخ  مهاوخیم ، ماو  مهرد  رازه  راهچ  يراد ؟ يزاین  هچ  تفگ : يو  هب  روصنم  تفر ،

نیا زا  دـعب  رگید  تفگ : درک و  عنم  دوخ  دزن  ندـمآ  زا  ار  وا  دـنداد و  وا  هب  یغلبم  ات  داد  روتـسد  روصنم  دزاسب . شیوخ  يهداوناخ  يارب 
ياـههاگن روـصنم  دـیوگیم : تشگزاـب ، يو  دزن  نامــسنبا  تشذـگ ، یهاـم  دــنچ  مـنکیم . ار  راـک  نـیا  ییاـین . اـم  دزن  یتجاـح  يارب 

هب هک  مدرک  نامگ  منک . ضرع  یمالـس  ماهدمآ  ماهدـماین ، يزاین  يارب  هحفـص 418 ] ياهدـمآ [ ؟ ارچ  تفگ : درک و  نم  هب  يدولآمشخ 
روتـسد و  ییایب ، ام  شیپ  مالـس  يارب  هن  یتجاح و  تساوخرد  يارب  ادابم  رگید  ياهدـمآ ... مه  زاب  يدـمآ ، لوا  تبون  هک  يروظنم  نامه 

يارب هن  يدـمآ ؟ ارچ  تفگ : روصنم  تشگزاب ، راب ، نیموس  يارب  دیـشکن  یلوط  نکیل  دـش و  نوریب  نامـسنبا  دـنداد . وا  هب  يزیچ  ات  داد 
ناتدوخ زا  متساوخیم  مدوب ، هدینش  ییاعد  امش  زا  البق  هکلب  ماهدماین  اهنیا  زا  مادک  چیه  يارب  نداد ، مالس  يارب  هن  یتجاح و  تساوخرد 

تحار ارم  وت  لکـش  ندید  زا  هک  متـساوخ  ادخ  زا  مدرک و  اعد  دوخ  نم  هک  اریز  دوشیمن ، باجتـسم  هک  ریگن ، ارف  نم  زا  ار  نآ  مونـشب .
تیمورحم و رد  ار  دوخ  نارازگراـک  روـصنم ، شنارازگراـک : اـب  و -  [ . 636  ] دادن يزیچ  دـنادرگرب و  ار  وا  تفریذـپن ، دـنوادخ  دـنک و 

دناهدروآ هلمج  زا  دـناهدرک ، لقن  شنارازگراک  هب  تبـسن  روصنم  يریگتخـس  زا  يدایز  ياهناتـساد  ناخروم  دادیم . رارق  دایز  يانگنت 
هک دـش  دـنلب  دروآ و  روصنم  دزن  ار  باسح  تروص  و  دـناسر ، نایاپ  هب  ار  راک  نآ  تفرگ و  هدـهعرب  ياهیحاـن ، رد  ار  يراـک  يدرم  هک :

. ياهدرک تنایخ  وت  مدرامگ و  نیملسم  ياهنیمز  هک  ینیمزرس  رب  ار  وت  مدرک و  دوخ  تناما  کیرش  ار  وت  نم  تفگ : يو  هب  روصنم  دورب ،
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يرتسا هک  نیا  يارب  مه  ار  نآ  ماهدرواین و  هارمه  تسا ، نم  بیج  رد  هک  مهرد  کی  زج  يزیچ  اـج  نآ  زا  نینمؤملاریما  اـی  ادـخ ، هب  هاـنپ 
. تسین نم  هارمه  امش  لام  زا  هن  ادخ و  لام  زا  هن  يزیچ  رگید  ماهتشادرب ، مورب ، ماهناخ  هب  مناسرب و  ماهچب  نز و  هب  ار  مدوخ  منک و  هیارک 

نب دایز  هحفـص 419 ] [ . ] 637  ] تشاذـگ شرف  ریز  تفرگ و  هدـب ! ار  مهرد  ناـمه  منادیم ، ییوگتـسار  مدآ  ار  وـت  نم  تفگ : روـصنم 
دوب و تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  همان  دنک . هفاضا  شقوقح  هب  يزیچ  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  تشون و  يو  هب  ياهمان  یثراح  هللادـبع 

لد و  دـنوشیم ، وا  ناـیغط  ثعاـب  دـنوش  عـمج  رفن  کـی  رد  تغـالب  تورث و  رگا  : » تشوـن نآ  هیـشاح  رد  درک و  بـلج  ار  روـصنم  رظن 
يدـنمزآ و هلحرم  نیرتنییاپ  هب  لخب  رد  روصنم ، [ . 638 .« ] نک هدنـسب  تغالب  هب  نیاربانب  دزوسیم ، وت  يارب  تباـب  نیا  زا  نینمؤملاریما 

دوب . عمج  وا  رد  ناهاشداپ ، ناتسرپایند و  ياهیدب  مامت  بیترت  نیا  هب  تشادن ، یمارآ  چیه  دوب ، هدیسر  یگیامورف 

روصنم صرح  ياههزیگنا 

، روصنم تسا . هدوب  ادخ  هب  تبـسن  وا  ینامیایب  یگیامورف و  یکاپان و  زا  هتفرگ  تأشن  روصنم ، دوجو  رد  ناوارف  لخب  رادـقم  نیا  اققحم 
، دشیدنیب تیعر  یتسدگنت  یناشیرپ و  يهرابرد  ات  هتشاداو  ار  وا  هک  تفگیم  نخـس  یلماوع  زا  دوخ  صاخ  نامیدن  نایفارطا و  ربارب  رد 
! نینمؤملاریما ای  : » تفگ وا  خساپ  رد  یسوط  سابعلاوبا  دیایب » تلابند  ات  رادهگن  هنسرگ  ار  تگس  : » تفگیم تسار  یبارعانبا  تفگیم :
روصنم و رس  رب  كاخ  يا  [ . 639 «. ] دورب وا  لابند  دنک و  كرت  ار  وت  دـهد و  ناشن  وا  هب  ینان  يهدرگ  يرگید  سک  هک  مسرتیم  نآ  زا 

هراچیب نتـشاد و  هگن  هنـسرگ  هب  رـصحنم  ار  اههدوت  ندرک  میلـست  هار  راکمتـس ، توغاط  درامـشب . زیچان  ار  مدرم  قوقح  هک  یمکاـح  ره 
لاوما نتخودنا  رب  ار  وا  هک  دیوگیم  نخس  ییاههزیگنا  زا  روصنم  دادیمن ! شرتسگ  مدرم  نیب  ار  هافر  تلادع و  و  تسنادیم ، نآ  ندرک 

مک شلام  هک  ره  : » دیوگیم دنک ، فرـص  تما  حـلاصم  هار  رد  ار  لاوما  همه  نآ  زا  يزیچ  هک  نیا  نودـب  هتـشاداو ، شاهنازخ  رد  يدایز 
هریچ نمـشد  هـک  سک  ره  رب  ددرگ و  هریچ  وا  رب  نمـشد  هحفـص 420 ] دـشاب [ ، مک  شدارفا  هک  ره  تشاد و  دـهاوخ  یمک  دارفا  دـشاب ،

نتخودنا ساسا  رب  ار  دوخ  راکاطخ  يهشیدنا  نینچ ، نیا  [ . 640 «. ] دهدب تسد  زا  ار  دوخ  هناوتشپ  دیارگ و  يراوخ  هب  شتنطلـس  ددرگ ،
الط و هک  یناسک  و  : » دوب هکرابم  هیآ  نیا  لومـشم  وا  دـیدرتیب  و  دوب ... هدرک  يراذـگهیاپ  ناناملـسم ، هار  رد  نآ  ندرکن  فرـص  لاـم و 

اهنآ دنزاس  هتخورفا  هک  يزور  كاندرد ، یباذع  هب  ار  نانآ  هد  هدژم  سپ  دننکیمن ، فرـص  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  دننکیم و  جـنگ  ار  هرقن 
هک ار  هچنآ  سپ  دـیدرک ، جـنگ  دوخ  يارب  هچنآ  تسا  نیا  ار ، ناشیاهتـشپ  اهولهپ و  اهیناشیپ و  اهنآ  اب  دـننک  غاد  سپ  خزود  شتآ  رد  ار 

[ . 641 .« ] دیشچب دیتشاد ، هگن  هتفهن 

روصنم دادبتسا 

وا دادیم ، يداهنشیپ  یسک  هاگره  و  درکیمن ، تروشم  یسک  اب  يراک  چیه  رد  دوب ، يأردوخ  تکلمم ، هب  طوبرم  روما  مامت  رد  روصنم 
ار هللادبع  نب  دـمحم  ات  داد  روتـسد  وا  هب  درک و  راضحا  ار  یـسوم  نب  یـسیع  شاهدازردارب  هک  دـناهدرک  لقن  ناخروم  درکیم . تفلاخم 

روزت دش : اجک  همره  نب  میهاربا  نخس  سپ  تفگ : درک و  شاخرپ  وا  هب  نک . تروشم  تیاهومع  اب  نینمؤملاریما  ای  تفگ : یسیع  دشکب ،
[ . 642  ] لعاف وهف  لعاف  ینا  لاق  نا  یتأ و  يذـلااک  یـضم  ائیـش  یتأ  ام  اذا  لواحی  امیف  نینذالا  یجتنی  هرـس و ال  موقلا  ضخمی  ـال  ءيرما 
«. ] دنادب ار  نآ  یـسک  دیابن  وت ، نم و  زج  دنادیمن و  يرگید  وت ، نم و  زج  دنگوس  ادخ  هب  نکب ، ار  راک  نیا  ورب  درم ! يا  : » تفگ سپس 

يدـع نب  مثیه  رعـش  هب  هشیمه  درکیم و  ینارمکح  ناـشیا  تاـناکما  يهمه  ناناملـسم و  يهدرگ  رب  ییاتـسدوخ ، نینچ  اـب  هحفص 421 ]
هحراسم نمأت  انئاخ  رجأ  یتم  ران  نهدالو و ال  فاقثلا  زمغ  اهـسیؤی  عبنل ال  یتانق  نا  دلابب : دوخ  دادبتـسا  نایغط و  هب  ات  تسجیم  کسمت 

هک تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  اهنیا  [ . 643  ] راج هراج  نم  ءيرما  لکل  ینا  مکنیعأ  ضعب  اوضغ  یلا و  اوریـس  رادلا  هب  قلقت  انمآ  فخأ  نا  و 
هب رجنم  هک ، دوب  طـلغ  جـک و  تسایـس  نیمه  تسا و  هدوب  ناناملـسم  روما  هب  تبـسن  يأردوـخ  رورغم و  زارفندرگ و  هزادـنا ، هچ  اـت  يو 
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دش . نیملسم  يهدوت  نایم  میب  سرت و  شرتسگ 

روصنم يزیرنوخ 

هراشا

اب هار  نیا  رد  دربیم و  تذـل  يزیرنوخ  زا  زیچ  ره  زا  شیب  وا  هک  یتـسارب  هدوب و  روـصنم  يارب  شخبتذـل  لـماوع  زا  رورت  يزیرنوـخ و 
وا ناج  قامعا  رد  اققحم  تفای . ناوتن  وا  ریظن  يرشب ، ناشکمدآ  خیرات  رد  ار  یسک  هک  تفر  شیپ  اج  نآ  ات  يرگمتـس  یلدگنـس و  مامت 

نامداش ار  وا  ناحورجم  ناـغف  هآ و  ناـنزهویب و  يراز  هویـش و  ناـمیتی و  هلاـن  هیرگ و  دوب ، هدـیباتن  تقفـش  محر و  یئانـشور  زا  ياهقراـب 
بناج زا  دیسرتیم و  اهنآ  زا  هک  یناسک  دز ، شتموکح  نایناب  تلود و  نارس  زا  یعمج  رورت  هب  تسد  راوخنوخ  توغاط  نیا  تخاسیم .

هحفص 422 ] مینکیم [ : هراشا  اهنآ  زا  یشخب  هب  لیذ  رد  ام  درکیم ، رطخ  ساسحا  اهنآ 

ملسموبا

رگا دومن و  سرغ  ار  تلود  نیا  مخت  دروآ و  دوجوب  ار  یسابع  تلود  هک  دوب  وا  دش ، راوتسا  ملسموبا  ياههناش  يور  اهنت  یـسابع  تلود 
دش و نیبدب  ملسموبا  هب  تبسن  یـسابع  روصنم  دشیمن . هدرب  اهنآ  زا  یمان  تشگیمن و  هتـشارفارب  سابعینب  مچرپ  دوبن ، ملـسموبا  شالت 

دوخ ياهخاک  زا  یکی  رد  درک و  وا  زا  يدایز  ییاریذپ  مارتحا و  داد و  ناما  وا  هب  دـیبلط و  ار  وا  داد ، رامنـس  شاداپ  نوچ  یـشاداپ  يو  هب 
قاور تشپ  تفگ  ناـشیا  هب  دـیبلط و  ار  سیق  نب  برح  هفینحوبا  جاو و  نب  بیبش  کـیهن و  نب  ناـمثع  دوخ ؛ یناـبهگن  نارـسفا  داد . اـج 

هـشیمه لاور  بسح  رب  ملـسموبا  دیـشکب ، ار  وا  دیوش و  دراو  امـش  مدز ، مه  هب  ار  میاهتسد  نم  دش و  دراو  ملـسموبا  هک  یتقو  دـیتسیاب 
ملـسموبا داد ، دورو  هزاجا  روصنم  تسـشن ، هک  يدایز  يرادقم  دراد ، يراک  روصنم  دنتفگ : دـندناشن و  رواجم  قاطا  رد  ار  وا  دـش ، دراو 

؟ يداتفا شیپ  نم  زا  هار  رد  ارچ  وگب ، نم  هب  تفگ : درک و  وا  هب  ینیگمشخ  هنایوجماقتنا و  هاگن  روصنم  داد ، مالس  روصنم  هب  دش و  دراو 
دیشکیم شخر  هب  ار  وا  دنـسپان  لامعا  روصنم  دوش . مدرم  تمحز  ثعاب  هک  میوش  عمج  بآ  کی  رانک  رد  هلفاق )  ) ود ره  هک  متـساوخن 

هک ینم  اب  تفگ : ملـسموبا  دیماجنا ، لوط  هب  شنزرـس  هلگ و  نوچ  و  درکیم . یهاوخترذـعم  ملـسموبا  دادیم و  رارق  شنزرـس  دروم  و 
هب رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  هدازانز  يا  دز : دایرف  روصنم  دوش !! وگتفگ  روط  نیا  دـیابن  ماهدرک ، اهراک  همه  نآ  و  ماهداد ، ار  دوخ  ناحتما 
وت دوخ  هب  اـهراک ، نآ  رگا  و  يدرک ، ار  اـهراک  نآ  اـم ، يورین  اـب  اـم و  تلود  ماـن  هب  وت  درکیم ، ار  اـهراک  نیا  دوب ، یکزینک  وـت  ياـج 

شتسد روصنم  هک  نیا  ات  دوبن ، هتفریذپ  وا  رذع  اما  درکیم ، یهاوخرذع  بترم  ملسموبا  ینک . ادج  ار  يدنب  یتسناوتیمن  دشیم ، طوبرم 
هب سامتلا  تلاح  اب  دید ، دوخ  یمدق  دنچ  رد  ار  گرم  ملـسموبا  هک  یتقو  دـندش ، دراو  تسد  هب  ریـشمش  نانابهگن  دز و  مه  هب  مکحم  ار 
وا دنتفرگ و  نایم  رد  ار  وا  اهریشمش  نم ؟ يارب  تسا  رتنمشد  وت  زا  نمـشد  مادک  راد ! هگن  تنانمـشد  یبوکرـس  يارب  ارم  تفگ : روصنم 

ءاشنا ار  ریز  رعـش  ههادبلاب  روصنم  دندروآرد و  اپ  زا  ار  وا  دنتخات و  وا  رب  روصنم  نارومأم  هحفص 423 ] ششخب [ ! ششخب ! دزیم : دایرف 
روتسد هاگنآ  [ . 644  ] مقلعلا نم  قلحلا  یف  رما  اهب  یقست  تنک  اسأک  تیقس  ملسمابا  لیکلاب  فوتـساف  یـضتقی  نیدلا ال  نا  تمعز  درک :
نیدب دش و  هدیچیپ  مهرد  روصنم  رکمرپ  تسد  هب  ملسموبا ، یگدنز  راموط  بیترت  نیا  هب  [ 645  ] دندنکفا هلجد  دور  هب  ار  وا  دسج  ات  داد 

تسا . راکشآ  نایز  ینایز ، نینچ  نیا  درب و  نایز  ترخآ  ایند و  رد  ملسموبا  هلیسو 

یلع نب  هللادبع 

افو دوخ  دـهع  هب  وا  اـما  درک ، دـهاوخن  هدولآ  يو  نوخ  هب  تسد  وا  دورب ، وا  دزن  رگا  هک  داد  ناـما  یلع  نب  هللادـبع  شیوـمع  هب  روـصنم 
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، نک ریگتسد  ار  وا  درک  تعجارم  هکم  زا  یلع  نب  هللادبع  هک  یتقو  داد : روتـسد  دیبلط و  ار  یـسوم -  نب  یـسیع  شیوخ -  دهعیلو  درکن ،
يا تفگ : دـیبلط و  ار  وا  هنایفخم  هاگنآ  تسا ! وت  نادـناخ  زا  دوجوم  ناگرزب  مامت  ردارب  نم و  يومع  وا  هک  اریز  ریگن ! تخـس  وا  رب  اـما 

شندرگ ریگب و  ار  وا  دریگب ، دـسریم -  وت  هب  تفالخ  نم  زا  سپ  ینم و  دـهعیلو  هک  وت  نم و  زا  ار  تفالخ  تساوخیم  درم  نیا  یـسیع 
اب یسوم  نب  یـسیع  [ . 646  ] دـش جـح  یهار  زین  دوخ  ینکن و  ارجا  نم  زا  سپ  ارم  روتـسد  یهد و  ناشن  فعـض  یتسـس و  ادابم  نزب و  ار 
رد ینلع و  ار  شیوـمع  درم ، نیا  : » تفگ باوـج  رد  سنوـی  تفگ ، وا  هـب  ار  ناـیرج  درک و  تروـشم  هورفیبا  نـب  سنوـی  دوـخ ، بتاـک 
وا دعب  دوش و  هتشک  وت  تسد  هب  هک  تسا  هدوب  نآ  يو  دوصقم  هداد ، وت  هب  ار  وا  لتق  روتسد  ناهن  رد  هدرپس و  وت  هب  دوخ  ناگتسب  روضح 
رب ار  سک  چیه  ینک و  ناهنپ  دوخ  لزنم  رد  ار  وا  هک  تسا  نآ  رتهب  دناسر ، لتق  هب  دنک و  ریگتسد  ار  وت  هداد  رارق  هناهب  هحفص 424 ] ار [ 

ینادرگرب و وا  هب  اراکـشآ  مه  وت  تساوخ ، وت  زا  ار  وا  ینلع  يزور  رگا  ماهتـشک ، ار  وا  نم  هک  یهد  ماغیپ  روصنم  هب  يزاـسن و  علطم  نآ 
تسا هتشک  ار  یلع  نب  هللادبع  یسیع ، هک  دش  عیاش  سابعینب  نایم  درک و  ار  راک  نیا  یـسیع  [ . 647 .« ] يربب يو  دزن  هنایفخم  ار  وا  ادابم 

اهنآ هب  روصنم  دندرک ، تبحـص  ناشیومع  يهرابرد  دنتفر و  يو  دزن  یعمجهتـسد  سابعینب  درک ، تعجارم  هکم  رفـس  زا  روصنم  نوچ  و 
یسیع درم ، دوخ  لجا  هب  وا  تفگ : مدیـسرپ  وا  زا  هک  یتقو  اما  مدرک ، ار  وا  شرافـس  مداد و  مدهعیلو  هب  امـش  روضح  رد  ار  وا  نم  تفگ :

يروتـسد نینچ  نم  دیداد . نم  هب  ار  وا  لتق  روتـسد  امـش  یتشک ؟ ارم  يومع  ارچ  دز : داد  داتـسیا ، يو  روضح  رد  نوچ  درک و  راضحا  ار 
ناج هب  دید ، يدـج  روصنم  فرط  زا  ار  بلطم  هک  یتقو  یـسیع  ماهتـشونن . ار  همان  نیا  نم  وا ! لتق  يهرابرد  امـش  يهمان  نیا  مدوب . هدادـن 

وا نادنز  رد  هراومه  هدب  یسیع  نب  بلهم  رهزاوبا  لیوحت  ار  وا  تفگ : روصنم  تسا ، نم  دزن  وا  تفگ : درک و  روصنم  هب  ور  دیسرت ، دوخ 
ار وا  يولگ  درب و  هلمح  هللادبع  هب  لوا  دش ، نادنز  دراو  يزینک  هارمه  بلهم  درک ، رداص  ار  وا  لتق  روتسد  اهدعب ، روصنم  هک  نیا  ات  دوب ،

روط نیا  ارم  ادخ  يهدنب  يا  تفگ : زینک  دـشکب ، ار  وا  ات  درک  زینک  نآ  هب  ور  سپـس  دـیچیپ ، یـشرف  رد  ار  وا  دـسج  دـعب  درم و  ات  درـشف 
تـسد دندیچیپ و  شرف  نآ  رد  هللادبع  اب  ار  وا  دندرک و  هفخ  زین  ار  وا  ات  داد  روتـسد  دعب  دنادرگرب و  وا  زا  ار  دوخ  تروص  بلهم  شکن !

هناخ ات  داد  روتـسد  روصنم  مه  دعب  دنداد و  رارق  شوغآ  مه  ود  لثم  زینک  يولهپ  ریز  رد  ار  هللادبع  تسد  هللادـبع و  يولهپ  هب  ار  زینک  نآ 
راوآ ریز  زا  ار  دـسج  ود  ره  دـعب  درک و  راضحا  ناـیرج  زا  عـالطا  يارب  یهورگ  اـب  ار  مـالعنبا  یـضاق ، و  دـندرک ، بارخ  اـهنآ  يور  ار 

هحفص 425 ] [ . ] 648  ] دندرک نفد  ناشدوخ  ياج  رد  هدروآرد و 

سابعلایبا نب  دمحم 

کـشزپ نیا  دـنک . يرای  ار  وا  دـنوش ، ینلع  تساوخیمن  هک  یناسک  لتق  رد  ات  دوب ، هتفرگ  تمدـخ  هب  ار  ینارـصن  کشزپ  کـی  روصنم 
يهلمج زا  تشک . هدرک و  ریگلفاغ  روصنم  روتـسد  قباطم  یکـشزپ ، لیاسو  هب  ار  ناکین  زا  يدادـعت  وا  دوب . وختشرد  لدگنـس و  يدرم 

رظتنم درک و  مهارف  ياهدنـشک  رهز  وا  دوب ، هداد  ار  وا  لتق  شرافـس  روصنم  هک  دوب  سابعلایبا  نب  دـمحم  تشک ، یناهگان  هک  ار  یناسک 
ار رهز  هک  یتقو  داد ، يو  هب  ار  رهز  زین  وا  درک و  هعجارم  کشزپ  نیا  هب  دـش و  ضراع  وا  رب  یبت  دوش ، ـالتبم  دـمحم  هک  دوب  يايراـمیب 
هب هنایزات  یس  ات  داد  روتسد  روصنم  تفر ، تیاکـش  هب  روصنم  دزن  شردام  درم ، يروف  دش و  هعطق  هعطق  ندب  لخاد  ياضعا  مامت  دروخ ،

ياهیشکمدآ زا  یشخب  دوب  نیا  دنداد . يو  هب  رانید  دص  یس  دندومن و  دازآ  دعب  دندرک و  ینادنز  ار  وا  مه  يزور  دنچ  دندز و  کشزپ 
هک یتروـص  رد  دـشیمن . مامـشتسا  نآ  رد  محر  تشذـگ و  زا  ییوـب  چـیه  هک  دراد  وا  كاـپان  يهـیحور  رب  تلـالد  دوـخ  هـک  روـصنم ،

نینچ اما  دهد . رارق  دوخ  رظن  تحت  دننک ، مایق  وا  تنطلـس  ربارب  رد  هک  دیـسرتیم  اهنآ  زا  رگا  دـنک و  راتفر  ناسحا  هب  اهنآ  اب  تسناوتیم 
تسا . هدوب  رودب  وا  تواسق  هنیک و  هب  هتخیمآ  ياههزیگنا  زا  یشور 

روصنم تایانج 
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هراشا

ربمایپ تنـس  ادـخ و  باتک  ربارب  رد  ورین ، مامت  اب  وا  تسایـس  تسا و  تایانج  میارج و  هوبنا  زا  رپ  راوخنوخ  توغاـط  نیا  یگدـنز  خـیرات 
یگدـنز هداد و  شرتسگ  روشک  رـسارس  رد  ار  ساره  هجنکـش و  سرت و  هتخاـس و  كاـنمیب  ار  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  دوب  هداتـسیا  (ص )

هحفص 426 ] مینکیم [ : وگزاب  ار  وا  تایانج  زا  یشخب  لیذ  رد  ام  دوب . هدیچیپ  مه  رد  ار  مالسا  یعامتجا  يرکف ،

هنیدم مدرم  يهجنکش 

ره هب  یسرتسد  درب و  تراغ  هب  ار  نانآ  يداصتقا  تاناکما  مامت  تشاد ، اور  یناوارف  ملظ  هجنکش و  رازآ و  هنیدم ، مدرم  هب  تبسن  روصنم 
اب ار  مدرم  هک  دوـب  نآ  يداـصتقا  گـنج  نـیا  زا  روـصنم  دوـصقم  [ . 649  ] درک عطق  اـهنآ  زا  اـیرد ، یکـشخ و  رد  ار  ییاذـغ  داوـم  عوـن 

نانآ یلاو  دوب ، وخدنت  نشخ و  يدرم  هک  ار  يرم  نامثع  نب  حابر  دراد . زاب  دوخ  تسایس  اب  هزرابم  شروش و  زا  یگنـسرگ ، یتسدگنت و 
هنیدـم ییاورناـمرف  هب  ار  وا  روصنم  هک  یعقوم  دـندوب -  رفنتم  وا  زا  ناـگمه  يو  یتشرـسدب  یگیاـمورف و  رطاـخ  هب  هک  یـسک  نآ  درک - 

درک و غالبا  مدرم  هب  دوب  هجنکش  گرم و  ياهمایپ  لماح  هک  ار  دوخ  نیگمهس  تسایس  تفر و  ربنم  يالاب  درک و  عمج  ار  مدرم  درامگ ،
امـش و ياهرازتشک  يهدـنزاس  دوبان  هبقع ، نب  ملـسم  يومع  رـسپ  نایح و  نب  نامثع  رـسپ  یعفا ، رـسپ  یعفا  منم  هنیدـم ! مدرم  يا  : » تفگ

یمدآ نایغط  نیا  یتسارب  دشکن »... هزوز  نآ  رد  یگـس  یتح  هک  منک  سکیب  نانچ  ار  هنیدم  هک  دنگوس  ادخ  هب  امـش ، نادرم  يهدنـشک 
يارب هک  تسا  يراعـش  مدرم ، زا  نطو  نتخاس  یهت  ریگارف و  یناریو  تسا ، اهنآ  تیـصخش  مدرم و  یگدـنز  ندرب  نیب  زا  مالعا  راکهبت و 

نآ سرت  زا  دلسگیم و  ار  لد  ياههتـشر  هک  یبئاصم  اهيراتفرگ و  لیبق  نیا  ربارب  رد  ار ، ناناملـسم  دنوادخ  دربیم ! راک  هب  روشک  هرادا 
زا یهورگ  هک  نیا  ات  درکن ، يراددوخ  رابتواسق  نانخس  نیا  زا  یـشحو  دغج  نآ  دنک . يرای  دندرگیم ، هودنا  ترـسح و  راچد  سوفن 

کی اب  همه  دنتفگ ، خساپ  ار  وا  ياهفرح  نخس ، نیرتتشرد  اب  دنداد و  باوج  دندوب ، هتـسش  تسد  ناشیگدنز  زا  هک  هنیدم  نادرمدازآ 
زاب شیوخ  زا  ار  وت  ای  يرادرب و  تسد  تیاهفرح  نیا  زا  دـیاب  دـش ، هدز  دـح  راب  ود  هک  یـسک  رـسپ  يا  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دـنتفگ نابز 

هنیدم مدرم  ینامرفان  و  هحفص 427 ] تشون [  نایـسابع -  گرزب  روصنم -  هب  ياهمان  يروف  راکهبت  يهیامورف  نآ  هک  دوب  نیا  میرادیم ».
روصنم دیـسر ، روصنم  تسد  هب  همان  هک  یتقو  تخاس ، هاگآ  یناـمرفان  یـشکرس و  رب  مدرم  يراـشفاپ  زا  ار  وا  دـناسر و  يو  عـالطا  هب  ار 

يو هب  همان  هک  یتقو  دناوخب ، مدرم  رب  ار  همان  ات  داد  روتـسد  دوخ  رازگراک  هب  تشون و  دیدهت  میب و  زا  رپ  ياهمان  هنیدـم ، مدرم  هب  ياهمان 
نم هب  هک  ياهمان  رد  امش  رادنامرف  هنیدم ! مدرم  يا  : » دوب هدمآ  نینچ  همان  رد  درک ، تئارق  ناشیارب  ار  همان  درک و  عمج  ار  مدرم  وا  دیسر ،

هب نینمؤملاریما  تسا و  هدرک  شرازگ  نم  هب  نینمؤملاریما ، تعیب  زا  ار  ناتفارحنا  و  امـش ، یگدیقعدب  يراگزاسان و  يراکبیرف و  هتـشون ،
ینادرم ددـنبب و  امـش  يور  هب  ار  ایرد  نابایب و  هار  هداد و  میب  امـش  رب  ناما ، ياج  هب  دـیرادنرب ، تسد  رگا  هک  دـنکیم  دای  دـنگوس  ادـخ 

و دـنهد ، ماجنا  داد ، هک  يرما  ره  دروایب و  امـش  رب  امـش  ياههناخ  رد  دوش ، هداد  روتـسد  هچنآ  ات  دراـمگب ، امـش  رب  ار  هناـگیب  لدـگنس و 
!« یتفگ غورد  هدروخ ، دـح  راب  ود  هک  یـسک  رـسپ  يا  : » دـنتفگ هتـساخرب و  وا  تفلاخم  هب  ناـگدازآ  نادـنمتریغ و  زا  یهورگ  مالـسلا ».
ات دنام ، اج  نآ  رد  وا  دنتسب و  وا  يور  هب  ار  دجسم  رد  درب ، هانپ  دجـسم  نورد  هب  سرت  زا  وا  دندرک و  شنارابگنـس  ار  وا  فارطا  زا  هاگنآ 

، درکیم ار  نایـشروش  یبوکرـس  داهنـشیپ  هک  یلاح  رد  دـش ، دراو  وا  رب  هفیلخ  ناـهاوخاوه  زا  یکی  یموزخم ، يهملـس  نب  بویا  هک  نیا 
نایمشاه زا  یضعب  اما  نزب »... هنایزات  اهنآ  تشپ  رب  نک و  عطق  ار  ناشیاهتسد  تسا ، ناگیامورف  راک  نیا  دهد ، قیفوت  ار  ریما  ادخ  : » تفگ

هک دندرک  داهنشیپ  وا  هب  نکن و  انتعا  دسانشیمن  ار  دوخ  نطو  مدرم  نطو و  هک  ياهدرب  نیا  نخس  هب  دنتفگ : دندوب  رضاح  اج  نآ  رد  هک 
همان يهرابرد  اهنآ  رظن  ینیبب  ات  ناوخب  ناشیا  رب  ار  روصنم  يهماـن  ناوخب و  ار  اـهنآ  تسرفب و  هنیدـم  ياهتیـصخش  ناـگرزب و  لاـبند  هب 
فوع نب  هللادبع  نب  رمع  نب  صفح  دناوخ ، ناشیا  رب  ار  روصنم  همان  داتـسرف و  ناگرزب  لابند  هب  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  حابر  تسیچ .

هدرک ینامرفان  ات  يدرک  رما  ار  ام  هن  یتفگ ، غورد  دنگوس  ادـخ  هب  : » دـنتفگ هدرک و  يو  هب  ور  رهزا ، نمحرلادـبع  نب  ةدـیبعوبا  يرهز و 
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هدرک ینامرفان  ات  يدرک  رما  ار  ام  هن  یتفگ ، غورد  دنگوس  ادـخ  هب  : » دـنتفگ هدرک و  يو  هب  ور  رهزا ، نمحرلادـبع  نب  ةدـیبعوبا  يرهز و 
: دنتفگ هدرک و  روصنم  هدنیامن  هداتسرف و  هب  ور  ود  ره  هاگنآ  میـشاب »... هدیزرو  تفلاخم  ات  يدناوخ  ارف  ار  هحفص 428 ] ام [  هن  میشاب و 
رد ناما ، ياج  هب  ار  هنیدم  مدرم  یتفگ ، هک  نیا  اما  وگب : وا  هب  ماهدماین . راک  نیا  يارب  زج  نم  یناسریم »؟ نینمؤملاریما  هب  ار  ام  مایپ  ایآ  »

ناـشیا هب  ار  ینمیا  نآ  ياـج  هب  سرت ، زا  سپ  و  : » تسا هدوـمرف  هداد و  نیا  زا  ریغ  ياهدـعو  ار  اـم  لـجوزع  يادـخ  اـنامه  ینکفایم  مـیب 
مدرم اب  يرگمتس  تواسق و  نیا  اب  نینچ ، نیا  روصنم  [ . 651 [ ] 650 ...« ] دنوشیمن لئاق  نم  يارب  یکیرش  و  دننکیم ، شتسرپ  ارم  میهد ،

ار نآ  ساسا  هتـشاد و  اپب  ار  نید  نیا  هک ، ار  ناشناردـپ  تلیـضف  و  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  ار  ناشیا  یگیاسمه  تیاعر  درک و  راـتفر  هنیدـم 
دومنن . دندیشخب ، ماکحتسا 

هبعک هب  نیهوت 

هب دوخ  ياـج  زا  ار  هسدـقم  هبعک  تفرگ  میمـصت  مالـسا ، فادـها  لوصا و  ماـمت  راـکنا  زا  سپ  دـیزرو و  رفک  مالـسا  هب  تبـسن  روـصنم 
هبعک هب  نیهوت  روظنم  هب  هدرک و  دادغب -  شیوخ -  تختیاپ  رد  گرزب  ییانب  نتخاس  هب  مادـقا  هک  يروط  نامه  دزاس ، لقتنم  مالـسلاراد 

تخاس . راکشآ  ار  دوخ  ینیدیب  رفک و  هلیسو  نیا  هب  و  [ 652  ] دیمان ءارضخلا  ۀبق  ار  نآ  همرکم 

لاوما لواپچ 

نآ ات  درامگ . تمه  نانآ  لاوما  تراغ  لواپچ و  هب  هدرب و  راک  هب  ار  دوخ  ششوک  مامت  تیعر ، ندرک  هدنامرد  هجنکش و  هرابرد  روصنم 
هحفص دصتشه [  مدرم  زا  يو  یتفایرد  غلبم  تشاذگن ، نانآ  يارب  يزیچ  تفرگ و  ار  مدرم  لاوما  يهمه  دناهدرک ، لقن  ناخروم  هک  اج 

نیرخآ رد  [ . 654 . ] دوشیم راـنید  نویلیم  رازه  راـهچ  لومعم -  خرن  بسح  رب  لداـعم -  زورما  هک  [ 653  ] دوـب مهرد  رازه  رازه ، [ 429
ردقنآ نم  زا  شیپ  ياهفیلخ  چیه  هک  مدرک  عمج  لاوما  يردقب  وت  يارب  نم  : » تسا هدمآ  نینچ  يدـهم -  شدـنزرف -  هب  روصنم  تیـصو 

رد دوخ  زا  سپ  ار  یگراچیب  رقف و  دوب ، لاوما  نتفرگ  قحانب  لواپچ و  تراغ و  ساـسا  رب  يو  یلاـم  تسایـس  [ . 655 .« ] دوب هدرکن  عمج 
دوب . هدرتسگ  ار  دوخ  موش  يهیاس  یمالسا  قطانم  مامت  رب  هک  تشاذگ  یلاح 

نایولع یبوکرس 

هراشا

اهنآ رب  ار  اههجنکش  عاونا  هک  یتسارب  دوب  بئاصم  نیرتعیجف  نیرتراوشد و  زا  روصنم -  توغاط -  نیا  نارود  رد  نایولع  تبیصم  جنر و 
رد هک  ياهجنکـش  درکن و  محر  یـسک  هب  هتخاس و  دوبان  ار  اهنآ  ناوج  ریپ و  درک ، دروخرب  نانآ  اب  يداـیز  روج  راـشف و  اـب  تشاد و  اور 

مهیف ۀیماینب  تلعف  ام  ات هللا  دش : هتفگ  هراب  نیا  رد  هک  اج  نآ  ات  دندید  يوما  نارود  رد  هک  دوب  ییاههجنکـش  ربارب  دنچ  دندید  هرود  نیا 
رعـش رد  دـش  دراو  نایولع  رب  هک  ار  یناوارف  ياهيراتفرگ  بئاصم و  دـهعتم ، رعاـش  یعازخ ، لـبعد  [ . 656  ] سابعلا ونب  تلعف  امر  اـشعم 

كراشت امک  مهئامد  یف  ءاکرش  مهوالا  رـضم  نم  رکب و  نم  نامی و  يذ  نم  هملعن  ءایحألا  نم  یح  سیل  و  دیوگیم : هدرک ، مسجم  دوخ 
ینبل يرأ  اولتق و ال  نا  نوروذعم  ۀیما  يرا  هحفص 430 ] رزخلا [  مورلا و  ضراب  ةازغلا  لعف  ۀبهنم  قیرحت و  رـسأ و  لتق و  رزج  یلع  راسیا 

نآ تاجن  یمالسا و  هعماج  يزاسدازآ  هار  رد  بئاصم ، اهجنر و  نیرتراوشد  تالکشم و  نیرتتخس  اب  نایولع  [ . 657  ] رذع نم  سابعلا 
ناج یگدازآ  يراوگرزب و  اب  دنتفر و  يراکادف  داهج و  ياهنادیم  هب  راختفا  يزارفارـس و  تیاهن  اب  دندش و  هجاوم  دادبتـسا  ملظ و  دیق  زا 

تاجن و مسر  هار و  دـندوشگ و  نانآ  يور  هب  ار  راکیپ  هزرابم و  ياـهرد  هتخاـس و  نشور  نازاـبناج  نادرمدازآ و  يارب  ار  هار  دـندرپس و 
هب مییوگب ، نخس  روصنم  نارود  رد  ناشیا  ياهیراتفرگ  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ام  و  دندرک . میسرت  ار  یگدنب  يراوخ و  تموکح  زا  یصالخ 
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مینکیم . هراشا  ناشیا  ياهیزابناج  اهتضهن و  ياههزیگنا 

مایق ياههزیگنا 

هراشا

درک راداو  ساـبعینب -  تموکح  ناـمز  رد  هچ  هیماینب و  تموـکح  ناـمز  رد  هچ  نیگمهـس -  ياهتـضهن  هب  ار  ناـیولع  هک  یلماوـع  اـما 
زا : دنترابع 

تیلوؤسم ساسحا 

ماـما دـنناشیا ؛ تاـمیالمان  اـهیراتفرگ و  عفد  هعماـج و  يرادـساپ  لوؤسم  هک  دـندوب  دـقتعم  دوـخ ، شخبینـشور  بسن  مکح  هب  ناـیولع 
بوخ وت  ایادـخ ! راـب  : » دـیوگیم هتـشادرب ، هدرپ  رکبوبا  اـب  شندرکن  تعیب  زار  زا  شیوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 

هب هکلب  دوب ، ییایند  دـیاز  عاتم  زا  يزیچ  نتـسج  لـیلد  هب  هن  تردـق و  رد  نتفرگ  یـشیپ  رطاـخ  هب  هن  تعیب  زا  نم  يراددوخ  هک  ینادیم 
ناما رد  وت  يهدیدمتس  ناگدنب  ات  منک ، اپرب  ایند  مدرم  نیب  هحفص 431 ] رد [  ار  حالصا  منادرگ و  زاب  ار  وت  نید  راثآ  هک  تسا  نآ  رطاخ 

يراددوخ الاو  ياهفده  نیا  رطاخ  هب  رکبوبا  اب  تعیب  زا  مالسلاهیلع  ماما  [ . 658 .« ] دوش هتسب  راک  هب  دوشیمن  ارجا  هک  يدودح  هدوب و 
ور نیا  زا  دـیدیم ، یمالـسا  هعماج  یگدرتسگ  تعـسو و  هب  ریگارف ، یحالـصا  نتـشاد  اپرب  تما و  لاح  تیاعر  لوؤسم  ار  دوخ  هدرک و 

ياهنارود نآ  رد  یمالـسا  يهعماج  هک  دـندید  نایولع  دومرف . مالعا  دنتـسج ، تقبـس  وا  رب  هک  ییافلخ  نآ  زا  ار  دوخ  یتیاضران  مشخ و 
نانآ يدازآ  هار  رد  راکیپ  هزرابم و  ياهنادـیم  هب  هک  دوب  نیا  دربیم ، جـنر  یتسدـگنت  روج و  ملظ و  زا  نیگنـس  یـسوباک  ریز  کـیرات ،

مهارف ار  دوخ  راک  يهنیمز  دنیبب و  کیدزن  زا  هدش و  ربخاب  مدرم  نایرج  لاح و  زا  ات  دـش  هفوک  یهار  يولع  میهاربا  نب  دـمحم  دـنتفاتش .
امرخ ياـهراب  لاـبند  هک  داـتفا  ینزریپ  هب  شمـشچ  هاـگان  درکیم ، تکرح  هفوک  ياـهنابایخ  زا  یکی  رد  وا  هک  روـط  نیمه  يزور  دروآ ،

هار ناوت  درکیم ، عمج  تشاد  نت  رب  هک  ياهنهک  يابع  نایم  ار  اـهنآ  تشادیمرب و  نیمز  زا  داـتفایم  هک  ییاـمرخ  ره  درکیم و  تکرح 
، متـسه ینز  نم  : » تفگ خـساپ  رد  نزریپ  نآ  دیـسرپ . درکیم  هک  يراـک  يهراـبرد  وا  زا  درک و  نزریپ  نآ  هب  ور  دـش ، بلـس  وا  زا  نتفر 

كاروخ میآیم و  زور  ره  ار  هار  نیا  نم  دـیآیمنرب ، ناشتـسد  زا  يراک  هک  مراد  ینارتخد  دـنک و  نیمأـت  ارم  یگدـنز  هک  مرادـن  يدرم 
وت لاثما  وت و  دنگوس ، ادخ  هب  : » تفگ نتسیرگ و  هب  درک  عورـش  دز و  هقلح  دمحم  مشچ  رد  کشا  مروآیم ». مهارف  ار  منادنزرف  دوخ و 
رب ار  نانآ  هک  دوب  مورحم  ریقف و  هب  هجوت  یلدمحر و  زا  زیربل  ساسحا  نیا  [ . 659 .« ] دوش هتخیر  منوخ  ات  منک ، مایق  هک  دیرادیم  او  ارم 

دـندوب و هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مدرم  يهنازور  كاروخ  لاوما و  هک  تشاداو  یمکاح  ياهتوغاط  اب  تفلاخم  نارگمتـس و  اب  راکیپ 
هحفص 432 ] دنتفاتش [ . نارگدادبتسا  نایغاط و  نیا  اب  يهزرابم  ياهنادیم  هب  نانآ  هجیتن  رد 

تعانم يراوگرزب و 

يارب ناشیا  ناراگزور  رد  رگمتس ، ياههطلس  دوب . هدش  هتشرس  تماهـش  يراوگرزب و  اب  هدوب و  تمارک  تزع و  ترطف  رب  نایولع  سوفن 
تمارک تمعن  زا  ات  دنتفاتـش  تداهـش  نادـیم  هب  هدرکن و  لـمحت  اـهنآ  اـما  دـندرب ، راـکب  ار  دوخ  شـالت  یماـمت  ناـشیا  تلذ  یبوکرس و 

تعیب رب  مالـسلاهیلع -  نیـسح  ماما  ص - )  ) ربمایپ هناحیر  هداون و  نتخاس  روبجم  رب  میمـصت  هیواعم  نب  دـیزی  هک  یتقو  دنـشاب . رادروخرب 
ار دوخ  دیواج  نخس  اروشاع  زور  رد  تفاتش و  داهج  نادیم  هب  گنردیب  مالسلاهیلع  ماما  تفرگ ، شیوخ  تردق  ربارب  رد  میلـست  دوخ و 

نیب تسا : هدرک  ریخم  زیچ  ود  نیب  ارم  هدازراـکبان ، راـکبان  هک  دـینادب  : » تفگ دوـمرف و  نـالعا  دـباتیم  نآ  زا  تعاـنم  يراوـگرزب و  هک 
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ياهتمه هزیکاپ و  ياهمحر  كاپ و  ياهنماد  نانمؤم و  شربمایپ و  دـنوادخ و  ام . زا  يراوخ  تلذ و  تسا  رود  هچ  و  تلذ ، تداـهش و 
.« مینیزگرب هنادنمتفارـش  تزع و  اب  گرم  رب  ار  ناترطف  تسپ  ناگیامورف و  تعاط  راب  ریز  اـم  هک  دندنـسپیمن  تفارـش ، اـب  سوفن  ـالاو و 

جرارپ دنلب و  یسرد  شدهاجم  نادنزرف  يارب  تسا و  هتـسب  شقن  نآ  رد  ددرگیم و  کلف  شدرگ  اب  شخبینـشور  نانخـس  نیا  [ . 660]
ترارح هک  یهورگ  : » دومرف درکیم -  شـالت  يو  نتخاـس  بولغم  راوخ و  رد  ماـشه  ناـمز ، توغاـط  هک  هاـگنآ  یلع -  نب  دـیز  تسا .

: دومرف دندناسرت  ندش  هتـشک  گرم و  زا  هتـشاد و  رذحرب  بالقنا  زا  ار  وا  یتعامج ، هک  یتقو  دش » دنهاوخ  لیلذ  دندنـسپن ، ار  اهریـشمش 
هحفص [ . ] 661  ] لهنملا ساکب  یقـسأ  نادـبال  لهنم  ۀـینملا  نا  اهتبجاف  لزعمب  ةایحلا  ضرع  نع  تحبـصا  یننأک  نونملا  ینفوخت  ترکب 

هب باطخ  هدز و  بـالقنا  تضهن و  هب  تسد  وا  دـنراد  او  تلذ  يراوخ و  هب  ار  دـیز  نب  ییحی  دنتـساوخیم  هیماینب  هک  یماـگنه  و  [ 433
نانجلا یف  ذختا  دیز و  ۀجهم  تنأف  دیزک  نک  الیلذ  شاع  ةایحلا  بحا  نم  دیز  لاق  دق  سیلأ  دـیز  نبای  تفگ : هدرک و  دوخ  گرزب  حور 

تناج قامعا  رد  هک  ییادـخ ! لوسر  تدـج  رگج  يهراـپ  دـیز و  حور  نوخ و  ییحی -  يا  وت -  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  [ . 662  ] الیلظ الظ 
یتفاتـش قایتشا  لیم و  اب  دربن  نادیم  هب  ینک و  یگدنز  يراوخ  تلذ و  اب  هک  یتساوخن  ور  نیا  زا  دوب ، هدـناود  هشیر  تعانم  يراوگرزب و 

دندرک و یگرزب  فرش و  راختفا ، زا  هدنکآ  ار  مالسا  خیرات  شیوخ  سدقم  ياهتضهن  اب  نایولع  يراپس ! ناج  هنادنمتفارـش  هنادازآ و  ات 
دندوشگ . ار  یناسنا -  تمارک  يدازآ و  رطاخ  هب  يزابناج -  هزرابم و  هار  ناشیگدنز ، لحارم  مامت  رد  ناملسم  ياههدوت  يارب 

قوقح زا  تیمورحم 

نیب هک  دوب  نیا  دنتشاد ؛ یصاخ  هجوت  شیوخ ، یعیبط  قوقح  مامت  زا  ناشیا  نتشاد  مورحم  نایولع و  رب  ملظ  هب  تبـسن  مکاح ، ياههطلس 
هک یـسمخ  زا  ار  نانآ  دـندش ، هجاوم  تیمورحم  تدـش و  اـب  ص )  ) ربماـیپ تاـفو  زاـغآ  زا  ناـنآ  هداد و  جاور  ار  رقف  يدـنمزاین و  ناـنآ 

راوتـسا ناشیا  لالج  تکوش و  ات  دندرک  هرداصم  دوب ، ناشیا  لام  هک  ار  كدف  دندرک و  مورحم  تسا ، هدرک  بجاو  ناشیا  يارب  دنوادخ 
دنتـسناوت هچره  ناشیا  ماقم  زا  نتـساک  رد  دنتفاترب و  ور  ربمایپ  نادنزرف  زا  دـندرک و  راتفر  هنادبتـسم  تموکح  تفالخ و  روما  رد  دـنامن .

رد درادیم و  زاربا  شقح  نتفر  تسد  زا  رطاـخ  هب  هیقـشقش »  » يهبطخ رد  ار  دوـخ  قـیمع  هودـنا  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  دـندرک .
زا ار  دوخ  مشخ  تارابع  نیا  رد  راوگرزب  نآ  دـنازرلیم ، ار  ناسنا  ناج  ياـفرژ  هک  تسا  ماـما  نانخـس  زا  يداـیز  ياهتمـسق  هغالبلاجـهن 

دوب نیا  تسا ، هدوب  هدنکآ  هشیدنا  عون  نیا  زا  زین  يو  نادـنزرف  سوفن  هحفص 434 ] دنکیم [ . نالعا  شیوخ ، تموکح  ثاریم و  تراغ 
اضر ماما  روضح  رد  ار  دوخ  يهدیـصق  یعازخ  لبعد  هک  یتقو  دندرک . یناوارف  شـشوک  شالت و  دوخ  هب  قح  نیا  ندنادرگزاب  يارب  هک 

مالسلاهیلع ماما  ياهمغ  [ . 663  ] تارفص مهئیف  نم  مهیدیا  امسقتم و  مهریغ  یف  مهئیف  يرأ  دیسر : رعـش  نیا  هب  درک و  تئارق  مالـسلاهیلع 
و يرآ ، : » دومرف دوب ، هتسب  شقن  شاهرهچ  رب  مغ  یتحاران و  راثآ  هک  یلاح  رد  ندرک و  فسأت  راهظا  هب  درک  عورـش  دروآ و  شوج  هب  ار 

ناـشناوریپ مالـسلامهیلع و  تیب  لـها  همئا  دزن  رد  ار  فسأـت  اـب  هتخیمآ  زیگنامغ و  ساـسحا  نیا  هراومه  اـم  و  دوب »! یلاـخ  ناشتـسد  هللا ،
اهنادـنز و هک  اـج  نآ  اـت  دـنداد ، ار  يداـیز  ناـینابرق  ناـشیا ، ناوریپ  ناـیولع و  هتـساخرب و  هزراـبم  هب  هار  نیا  رد  هک  دوب  نیا  میباـییم ،
هزرابم و هب  ار  نایولع  هک  یلماوع  زا  ياهراپ  دوب  نیا  دندش . وربور  تالکـشم  نیرتدیدش  نیرتتخـس و  اب  هدـش و  رپ  ناشیا  زا  اهناتـسربق 

تشاداو . سابعینب  هیماینب و  زا  رگمتس  نامکاح  ربارب  رد  مایق 

یعاسنبا نخس 

ره یتسارب  : » تسا ینتبم  يراوتسا  مکحم و  لیالد  رب  شنخس  هک  هتفگ ، نخـس  نایولع  ياهتضهن  لماوع  يهرابرد  یعاس  نب  هیقف  ماما ،
هک نآ  زج  دـندرک ، ماـیق  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  زا  هک  یناـسک  ماـمت  هک  تسناد  دـهاوخ  نیقی  هب  درگنب ، مالـسا  خـیرات  رد  تقد  هب  سک 

، تسا هدوبن  يرگید  زیچ  دندرگ ، راوخ  نانمـشد  يوس  زا  دندرگ و  رقف  یتسدگنت و  راچد  دنـشاب و  تقـشم  انگنت و  رد  دننیبب و  تبیـصم 
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هب دـندادیم و  اهغاب  یـضارا و  اهنآ  هب  دندیـشخبیم و  رانید  رازه  اهدـص  هداـهن و  تنم  برع ، ناـناوتان  برع و  ریغ  رب  اـهيوما  هک  اریز 
انگنت و رد  اهنآ  هک  اجنآ  ات  دـندرکیم  يریگتخـس  نایمطاف  هب  اما  دـندروآیمرد . دوخ  ترازو  هب  دـندرامگیم و  اهروشک  یتسرپرس 

كاپ ار  دوخ  نماد  هحفص 435 ] هلیسو [  نادب  ات  دنتـشادن  ار  یگنز  زینک  کی  دیرخ  ياهب  هک  يدح  هب  دنتفرگیم ، رارق  دیدش  يراتفرگ 
دنیاتسیم و دح  زا  شیب  ار  هیماینب  هک  یناگیامورف  دندیدیم ، یفرط  زا  دنناشوپب ، ار  دوخ  ندب  ات  دنتـشادن  ار  یـسابل  دیرخ  لوپ  دنراد و 

نآ دنتلغیم ، هافر  عاونا  نایم  رد  دناتمعن و  زان و  رد  دنکیرـش ، اهنآ  روجف  قسف و  يراسگهداب و  رد  دننکیم و  یکقلد  اهنآ  سلاجم  رد 
ینکـشتعیب هتفر و  نوریب  تموکح  تعاط  زا  هک  نآ  هن  دندرکیم ، جورخ  دـمآیم و  شوج  هب  نایمطاف  دـنلب  عبط  تفارـش و  هک  دوب  اج 

، هتـسیزیم ناشدـج  تما  زا  یهورگ  هک  نیمز  یحاون  زا  هیحاـن  کـی  هب  یمادـک  ره  تسا و  رواـنهپ  ادـخ  نیمز  دـنتفگیم : هکلب  دـننک ،
مارتحا هتـشاد و  یمارگ  ار  ناشیا  مدـقم  هک  دـشیم  ثعاب  اهنآ  ینید  توتف  دـنتفریم ، اـهنآ  دزن  هب  هک  یماـگنه  و  دـندرکیم ، ترجاـهم 

نایمطاف زا  یـسک  اب  مدرم  هک  دیـسریم  ربخ  نایوما  هب  نوچ  و  دندشیم ، عمج  ناشفارطا  هدرک و  ادیپ  یبلق  يهقالع  نانآ  هب  دندرکیم و 
هب ار  وا  و  دنتشادیم ، لیسگ  وا  بناج  هب  رگشل  هاپس و  هدرک و  مایق  وا  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  دنگوس  دنتفگیم : دناهدرک ، دروخرب  نینچ 

نادـناخ يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نآ  زج  دوبن ، نیا  و  ساـبعینب ! روط  نیمه  دـنتخاسیم و  دیهـش  هک  نیا  اـت  دنتـشاذگیمن  دوـخ  لاـح 
يهنیآ ار  نانآ  ینامز  ره  رد  دـنوادخ  تسا و  هدـیزگرب  ار  تمعن  زان و  یقاب ، يارـس  رد  و  تبیـصم ، مغ و  یناف ، يایند  نیا  رد  شربمایپ ،

مدرم مارتحا  دروم  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هک  هاگ  نآ  نیاربانب ، تسا . هداد  رارق  لاعتم  يادخ  هب  تبـسن  نامز ، نآ  مدرم  راتفر  يامنمامت ،
ار ناشیاهزاین  هدومن و  کمک  ناشنادـنمزاین  هب  هدرک و  يریگولج  نانآ  سرت  فوخ و  زا  و  دـندشیم ، یناـبیتشپ  ناـشیا  فرط  زا  هدوب و 

دنوادخ هب  تبـسن  مدرم  لاح  دوبن ، نینچ  هک  ینارود  رد  هدوب و  بوخ  ادخ  هب  تبـسن  نامز  نآ  مدرم  راتفر  لاح و  دـنتخاسیم ، هدروآرب 
هلیسو هب  ، دنراد یگرزب  ماقم  الاو و  یهاگیاج  دنوادخ  هاگشیپ  رد  داب - ! یـضار  نانآ  زا  دنوادخ  مالـسلامهیلع -  تیب  لها  دوب . سکعرب 
هدوـب مدرم  يهمه  يارب  تمحر  ص )  ) ناشدـج و  تسا . هدودز  ناـنآ  زا  ار  یهارمگ  تملظ و  هدوـمن و  تیادـه  ار  تما  دـنوادخ  ناـنآ ،

هک اریز  تـسا ، یتـسرد  رایــسب  رظن  یعاـسنبا ، ماـما  رظن  [ . 664  ] يوـقت مهرـصن  رفک و  مهـضغب  يدـه و  مهدو  نـید و  مـهتبحم  تـسا 
زا يدرف  هک  يروط  هب  اهنآ ، نتشاذگ  يدام  يانگنت  هب  دروم  رد  اهيوردنت  شیوخ و  یعیبط  قوقح  هحفص 436 ] زا [  نایولع  تیمورحم 

هنادرمدازآ اههزینرس -  يهیاس  ریز  رد  گرم  مایق و  هب  راداو  ار  نانآ  هک  ودوب  یلماوع  زا  دشاب ، هتشادن  نت  شـشوپ  قمردس و  ردقب  اهنآ 
زا هک  ییاهمتـس  ملظ و  نآ  هب  میدرگیمرب  نایولع ، تضهن  ياههزیگنا  زا  هاـتوک  یـسررب  ثحب و  نیا  زا  سپ  تخاـس . هنادنمتفارـش -  و 

دندید . روصنم  تسد 

نایولع زا  وجتسج 

، ییوخشوخ هب  نانآ  هک  دوب  رطاخ  نیدـب  مه  نآ  دوب ، هاگآ  یبوخ  هب  دنتـسه  نایولع  هب  دـنمقالع  ناناملـسم ، يهدوت  هک  نیا  زا  روصنم 
يربهر یمالـسا و  تفالخ  لوبق  يهتـسیاش  ار  نانآ  هک  دـندوب  فصتم  یقالخا  مراکم  زا  اهنیا  زج  ناوارف و  ملع  یگدنـشخب ، یبسنكاپ ،

، یلدگنـس لخب ، یگیامورف ، هب  وا  فاصتا  رطاخ  هب  وا  تنطلـس  زا  مدرم  یتیاضران  هنیک و  تسنادیم  هک  يروط  نامه  تخاسیم ... تما 
اـسب یتسارب ، دندوب . فورعم  تما  رب  تنایخ  هب  هک  وا ، نادناخ  ياهيدب  يهوالع  هب  تسا ، وا  ياهيدب  لیاذر و  رگید  رکم و  يرگمتس ،

، درب راـکب  اـهنآ  يهراـبرد  ار  دوـخ  رکم  دراد و  اور  متـس  ناـیولع  رب  هنوـگچ  هک  نـیا  يهراـبرد  هدـنام و  رادـیب  روـصنم  هـک  ار  ییاـهبش 
يهرابرد هلمج ، زا  درامگب و  اهنآ  نوؤش  روما و  رب  اهنآ و  رب  ار  دوخ  ياهسوساج  هک  دش  هدیقع  نیا  رب  ماجنارـس  و  تسا ، هدیـشیدنایم 

ناشیا و زا  تعاطا  راهظا  هماـن  رد  تشون ، دـمحم  يارب  هعیـش  کبـس  هب  ياهماـن  دـیزگرب و  ار  يدرم  دـننک . ییاسانـش  شردارب  دـمحم و 
لاوحا يو  زا  دش ، دراو  نسح  نب  هللادـبع  رب  هدـش و  هنیدـم  دراو  درم  نآ  داتـسرف ، هارمه  هب  زین  ییایادـه  لام و  هدومن و  يو  زا  ینابیتشپ 

درکیم و رارکت  ار  دوخ  شـسرپ  یه  داتفا و  کش  هب  درم  نآ  درک . یعالطایب  راهظا  يو  لاح  زا  هللادبع  دیـسرپ ، ار  دـمحم -  شرـسپ - 
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هب روهشم  یلع  مان  هب  يدرم  دزن  هک  داد  روتسد  وا  هب  دربیم و  رـسب  هنیهج  هوک  رد  وا  تفگ : يو  هب  هک  نیا  ات  دادیم ، بیرف  ار  وا  هللادبع 
نـسح نب  هللادبع  هب  دوب ، بهذم  هعیـش  یـشنم  کی  روصنم ، هاگتـسد  رد  درک . دهاوخ  تیاده  دمحم  یگدـنز  لحم  هب  ار  وت  وا  ورب ، رغا 

دمحم و دزن  ار  رابهوبا »  » هدیسرت و تخـس  دیـسر ، هللادبع  تسد  هب  همان  نآ  هک  نیمه  تسا ، سوساج  درم  نآ  هحفص 437 ] هک [  تشون 
، دناسر يو  هاگتماقا  رد  دمحم  هب  ار  دوخ  هک  نیا  ات  دش  راپسهر  رابهوبا  دراد . رذحرب  سوساج  نآ  زا  ار  اهنآ  هک  داتـسرف ، نسح  نب  یلع 

ناشیا اب  طاشناب  دـنلب و  يادـص  اب  اهنآ و  اب  زین  سوساج  نآ  دنتـسه و  وا  هارمه  هب  شنارای  زا  یعمج  هتـسشن و  يراغ  لخاد  دـمحم  دـید 
درک و دـمحم  هب  ور  راـبهوبا  دوشیم ، فشک  هورگ  نیا  رب  وا  ناـیرج  هک  تسناد  دیـسرت و  دـید ، ار  راـبهوبا  هک  نیمه  دـیوگیم ، نخس 
ار وا  هک  درک  داهنـشیپ  دـمحم  هب  دـناسر و  يو  عالطا  هب  ار  درم  نآ  نایرج  رابهوبا  تساخرب ، اج  زا  وا  مراد و  يراـک  امـش  اـب  نم  تفگ :
، دراپسب تناما  هب  شیوخ  ناگتسب  زا  یکی  دزن  دنک و  تشادزاب  ار  وا  ات  درک  داهنـشیپ  هرابود  تفریذپن ، ار  داهنـشیپ  نیا  دمحم  اما  شکب ،
دش و يراوتم  ناشیا  دزن  زا  درک و  رارف  دناهدیـشیدنا ، يریبدت  وا  يهرابرد  دیمهف  هک  یتقو  درم  نآ  اما  درک ، لوبق  ار  داهنـشیپ  نیا  دمحم 
، روصنم دـناسر . وا  عالطا  هب  ار  نایرج  دـناسر و  روصنم  هب  ار  شدوخ  ات  دوب ، يراوتم  سوساج  نآ  دـنتفاین . دـندرک  وجتـسج  ار  وا  هچره 

رکف هراوـمه  هدرک و  نارگن  ارم  تخـس  هک  ماهدرک  راـضحا  يراـک  کـی  يارب  ار  وـت  نم  : » تفگ وا  هب  دـیبلط و  ار  يدزا  ملـس  نـب  ۀـبقع 
يهرابرد ار  نینمؤملاریما  نظ  نسح  مناوتب  هک  مراودـیما  تفگ : هبقع  مدـیزگرب »... ار  وت  هک  نیا  ات  منک  ادـیپ  ار  یقیـال  درف  اـت  مدرکیم ،

نوچ دـنک . تاقالم  وا  اب  ینیعم  زور  رد  دراد و  هگن  هدیـشوپ  ار  هیـضق  و  دزاس ، ناهنپ  ار  دوخ  وا  اـت  داد  روتـسد  روصنم  منک . دـییأت  دوخ 
دنیابرب و ام  تسد  زا  ار  تنطلـس  تلود و  هک  دنراد  رارـصا  نم  ياهومعرـسپ  تفگ : يو  هب  روصنم  دمآ ، يو  دزن  دیـسر ، ارف  نیعم  تقو 
زا ییایاده  لاوما و  تاکز  دنتسرفیم و  ناشیا  دزن  دصاق  دننکیم و  هبتاکم  ناشیا  اب  هک  هدکهد  نالف  رد  دنراد  یناوریپ  ناسارخ  رد  اهنآ 

ار دوخ  ياـهراک  ترفاـسم و  یلو  ورب ، ناـنآ  دزن  ییاههنیدـقن  اـهتعلخ و  ایادـه و  اـب  وت  نونکا  دنتـسرفیم . ناـنآ  يارب  دوخ  ياـهرهش 
رگا يدیـسر ، ناشیا  دزن  هب  هک  نیا  زا  سپ  ربب ، ياهتـشون  هدکهد  نآ  مدرم  لوق  زا  هک  ار  ياهمان  سانـشان  تروص  هب  راد و  هگن  هدیـشوپ 

هب رگا  دوب و  دـنهاوخ  برقم  نم  دزن  رد  تشاد و  مهاوخ  تسود  ار  ناـنآ  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  دناهتـشگ  زاـب  دوـخ  يهدـیقع  زا  يدـید 
ات ینکیم  وجتسج  نسح  نب  هللادبع  هحفص 438 ] زا [  يرادیم و  رذحرب  اهنآ  زا  ار  تدوخ  یتسناد ، هک  نیمه  دندوب  یقاب  دوخ  يهدیقع 

يراشفاپ وت  تفریذـپ - ! دـهاوخ  هک  یلاح  رد  تفریذـپن -  ار  وت  وا  رگا  تسا ، نارذـگ  تخـس  راگزیهرپ و  يدرم  وا  هک  ینک  ادـیپ  ار  وا 
شزار مرحم  تفرگ و  سنا  وت  اـب  نوچ  دوش و  مرن  شلد  وـت  هب  تبـسن  هتفرگ و  سنا  وـت  اـب  ماجنارـس  اـت  ورب ، وا  دزن  راـب  نیدـنچ  و  نک ،

هبقع دنار ، دوخ  زا  ار  وا  هدرک و  شاخرپ  وا  داد ، وا  هب  ار  همان  هتفر و  هللادبع  دزن  و  دش ، هنیدم  یهار  هبقع  درگرب . نم  دزن  هرابود  تسناد ،
چیه هب  نم  همان ، اما  تفگ : وا  تساوخ ، ار  همان  باوج  هبقع  تفریذپ ، ار  وا  يایاده  همان  هللادبع  هک  نیا  ات  درکیم ، دـمآ  تفر و  هتـسویپ 
درک مهاوخ  مایق  تقو -  نالف  نم -  هک  وگب  اهنآ  هب  ناسرب و  ناشیا  هب  ارم  مالس  ياهمان ! نم  فرط  زا  دوخ ، وت  اما  مسیونیمن ، همان  سک 

عورش دش و  نارگن  تخـس  وا  [ 666  ] دـناسر وا  عالطا  هب  ار  ناـیرج  و  تشگزاـب ، روصنم  دزن  هبقع  درک . نییعت  زین  ار  ماـیق  تقو  و  [ 665]
دورب و هنیدم  هب  دوخ  تفرگ  میمصت  دیدن و  هنیدم  هب  شیوخ  ترفاسم  زا  رتهب  ياهراچ  هک  نیا  ات  هلأسم ، نیا  يهرابرد  ندیشیدنا  هب  درک 

[ . 667  ] دوش رادهدهع  ار  شیوخ  يولع  نانمشد  يزاسدوبان  شبنج و  نتخاس  نکهشیر  اصخش 

نایولع يریگتسد 

مـسارم نایاپ  زا  سپ  و  دندش ، مارحلا  هللا  تیب  یهار  شنایفارطا  وا و  دیـسر ، ارف  جح  مسوم  هک  نیمه  دـنام ، جـح  مسوم  راظتنا  هب  روصنم 
هب رفس ، زا  شیپ  دوب و  وا  هارمه  هب  زین  دوب  نایولع  رب  سوساج  يو  فرط  زا  هک  ملسم  نب  ۀبقع  هک  یلاح  رد  درک ، تعجارم  هنیدم  هب  جح 

مناشنیم الاب  و  هتـشاد ، یمارگ  ار  وا  نم  دوب ، اهنآ  نیمود  زین  نسح  دندمآ و  نم  تاقالم  هب  نسح  نادـنزرف  رگا  درک : شرافـس  نینچ  وا 
تساوخ و مهاوخ  ار  وت  میدش ، غراف  اذغ  فرص  زا  نوچ  هحفص 439 ] و [  مینک ، فرـص  مه  اب  ار  راهن  ات  تساوخ  مهاوخ  وا  زا  و  [ 668]
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وا تشپ  ورب و  وا  رـس  لابند  هب  نایامنب و  وا  هب  ار  تدوخ  وت  اما  دـنادرگیمرب ، وت  زا  ار  دوخ  مشچ  وا  دـش ، یهاوخ  رهاظ  ام  روضح  رد  وت 
. دـنیبب ار  وت  ندروخ  اذـغ  ماگنه  ادابم  یلو  تسا  سب  ار  وت  ردـقنیمه  دـنیبب ، بوخ  ار  وت  هک  نیا  ات  هدـب ، راشف  شیوخ  ياپ  تصـش  اب  ار 
تیانع و اب  يو  اـب  روصنم  دوب . اـهنآ  ناـیم  زین  نسح  نب  هللادـبع  دـنتفر ، وا  لابقتـسا  هب  زین  نسح  نادـنزرف  دیـسر ، هنیدـم  هب  روصنم  نوچ 

رسالاب هب  یهاگن  روصنم  دندروخ ، ار  اذغ  هک  نیا  زا  سپ  دندروآ . ماعط  داد  روتسد  و  داد ، اج  دوخ  رانک  رد  ار  وا  درک و  دروخرب  مارتحا 
تخس هللادبع  تسشن ، روصنم  لباقم  گنردیب  سپـس  درک ، لمع  دوب  هداد  روتـسد  روصنم  هچنآ  قباطم  داتـسیا و  اپرـس  هبقع  درک ، دوخ 

ادخ : » دز دایرف  كاپان  نآ  اما  رذگب »! نم  زا  درذگب ، وت  زا  ادخ  نینمؤملاریما : ای  : » تفگ روصنم  هب  هدرک و  تشحو  وا  زا  هدش و  كانمیب 
نایولع زا  یهورگ  يو  هارمه  هب  و  دندنکفا ، نادنز  رد  هتسب و  ریجنز  هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  و  [ . 669 .« ] مشخبب ار  وت  نم  رگا  دشخبن ، ارم 

یلاو هک  ار  یهورگ  دـندوب ، هتخادـنا  هاک  زا  رپ  رتش  نیجروخ  هس  وا  ریز  دـندرک ، ینادـنز  ناورم  هناخ  رد  ار  هللادـبع  دـندش . ریگتـسد  زین 
اهنآ هب  ار  شنارسپ  هاگیفخم  هک  دنتـساوخ  وا  زا  و  دنتـشاد ، رذحرب  روصنم  مشخ  زا  ار  وا  هدش و  دراو  وا  رب  دوب ، هداتـسرف  يو  دزن  هنیدم 

ادخ هب  ردارب ! رـسپ  [ » هحفـص 440 تفگ [ : درک و  [ 670  ] دـیز نب  نسح  هب  یهاگن  نسح  نب  هللادـبع  دوش ، صالخ  نادـنز  زا  ات  دـیوگب 
رـس ار  شرـسپ  ات  داد  روتـسد  میهاربا  ترـضح  هب  لجوزع  دنوادخ  تسا  رتتخـس  مالـسلاهیلع  میهاربا  نومزآ  زا  نم  نومزآ  هک  دنگوس 

ات دیاهدمآ ، نم  دزن  امـش  هک  یلاح  رد  [ . 671 .« ] تسا یگرزب  نومزآ  نیا  هنیآ  ره  : » تفگ میهاربا  دوب . ادـخ  تعاطا  هار  رد  نیا  و  دربب ،
يا مسق ، ادـخ  هب  سپ  تسا ، لجوزع  يادـخ  تیـصعم  لمع  نیا  هک  یلاـح  رد  دـشکب ، وا  هک  مراپـسب  درم  نیا  تسد  هب  ار  مرـسپ  ود  نم 

هک یتسارب  [ . 672 ...« ] مراد شوخ  یباوخ  ینیبیم ، هک  یطیارـش  نیا  اب  هک  یتروص  رد  متفریمن ، باوخ  هب  مرتسب  رد  نم  هک  هدازردارب !
، تشادن اهنآ  زا  یصالخ  هار  چیه  هک  دوب  هدنام  تبیصم  ود  نیب  وا  اریز  دوب ، اهنومزآ  نیرتتخـس  زا  شنادنزرف  يهرابرد  هللادبع  نومزآ 
رد ار  اهنآ  ات  دادیم ، عالطا  اهنآ  هب  ار  شنادنزرف  هاگیفخم  هک  نیا  ای  دـیدیم و  ار  اهجنر  عاونا  دـنامیم و  اهنادـنز  لاچهایـس  رد  دـیاب  ای 

نایغط تموکح و  زا  ار  تما  و  دننک ، مایق  دوخ  تلاسر  ماجنا  هب  شنارسپ  ات  درک  باختنا  ار  دوخ  ندش  ادف  وا  اما  دنهد ، رارق  لتق  ضرعم 
دنهد . تاجن  روصنم ،

دادغب بناج  هب  نایولع  لاقتنا 

لمحت ار  اهتواسق  جنر و  نیرتتخس  اههجنکش و  عاونا  هک  یلاح  رد  دندنام ، راوخنوخ  توغاط  نآ  نادنز  رد  هنیدم ، رد  لاس  هس  نایولع 
نیا تسد  زا  هچنآ  ناـشیا و  جـنر  مغ و  لـفاحم  اـهنمجنا و  رد  تشاد و  یپ  رد  ار  نارادـنید  ناـکین و  مـشخ  ناـشیا ، نادـنز  دـندرکیم .

دیـسریم شـشوگ  هب  يو  زا  مدرم  یگدیمر  یتحاران و  زا  یتاعالطا  اهربخ و  دوب و  وگتفگ  دروم  دمآیم ، نانآ  رـس  رب  رگمتـس  توغاط 
( لاس رد  هک  نیا  ات  دریگب . ار  مزال  تامیمـصت  و  هدرک ، یـسررب  ار  نایولع  نایرج  یکیدزن  زا  دورب و  جح  هب  تفرگ  میمـصت  هک  دوب  نیا 
. درک لزنم  اـج  نآ  رد  هداد و  رارق  هذـبر  قیرط  زا  ار  دوخ  هحفـص 441 ] هار [  جح  کسانم  نایاپ  زا  سپ  تفر و  جـح  هب  يرفـس  142 ه )
هک دوب  نیا  دروآ  وا  دزن  هب  ار  ناـیولع  ددرگرب و  هنیدـم  هب  داد  روتـسد  روصنم  تفر ، يو  لابقتـسا  هب  هنیدـم -  رد  روـصنم  یلاو  حاـیر - 

نانآ دوب ، هتسب  ریجنز  اب  ار  اهنآ  ياهتسد  هک  یلاح  رد  درک ، جراخ  نادنز  زا  ار  نایولع  هتفر و  نادنز  هب  و  تشگرب ، هنیدم  هب  يروف  حایر 
تسا هتفرگ  قرب  ار  اهنآ  ییوگ  هدزتهب  یعمج  دنتسیرگیم و  اهنآ  زا  یهورگ  دندرک ، ماحدزا  مدرم  دروآ . ص )  ) ربمایپ دجـسم  هب  ار 

وا مانشد  هب  عورش  مدرم  اما  دنیوگب . ازسان  مه  مدرم  ات  تساوخ  مدرم  زا  دادیم و  اوران  تبسن  تفگیم و  ازـسان  ار  اهنآ  هراومه  حایر  و 
دندومن . روصنم  هب  نتفگ  ازسان  و 

قداص ماما  ینارگن 

هراشا
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هک یعقوم  تشادن ... رارق  هک  دوب  نیگهودنا  يردق  هب  دوب  هدیسر  شنادناخ  هب  هک  ياهدننکـش  بئاصم  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
زا سپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  هللادـبعوبا ! يا  : » دومرف درک و  دـیز  نب  نسح  هب  باطخ  تخیر و  يدایز  کشا  دـش ، علطم  دـندربیم ، ار  اهنآ 

دنتـسب ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  هبقع  رد  هک  یتعیب  هب  راصنا  نادـنزرف  راصنا و  مسق ، ادـخ  هب  [ 673 . ] تشاذگ دنهاوخن  یتمرح  ادـخ  يارب  نیا 
تعیب هبقع  رد  ناشیا  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  ص )  ) ربماـیپ . » درک يروآداـی  دـیز  نب  نسح  يارب  ار  هبقع  ناتـساد  و  دـندرکن ». اـفو 

يرادساپ نانچ  شدالوا  ادخ و  لوسر  زا  هک  ساسا  نیا  رب  دومرف : ص )  ) ربمایپ مریگب ؟ تعیب  هنوگچ  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  یلع  ریگب ،
یترابع اب  هاگنآ  دوب ، هتخادگ  مغ  زا  شلد  هک  یلاح  رد  داتـسیا ، شوماخ  يرادقم  دنرادیم ». ساپ  شیوخ  نادنزرف  دوخ و  زا  هک  دـننک 

زا يرفعج ، میهاربا  نب  هللادبع  هحفص 442 ] [ . ] 674 !...« ] نادرگ لزان  راصنا  رب  ار  تباذع  ایادـخ ! راب  : » درک ضرع  یتحاران  زا  هدـنکآ 
هاـگن دـنیوگیم -  لـیئربج  باـب  نآ  هب  هک  يرد  دجـسم -  رد  ولج  ار  ناـیولع  هک  نیمه  تسا : هدرک  لـقن  یلع  نب  رمع  رتـخد  هجیدـخ 

دجـسم رد  زا  دـعب  دوب و  هدـش  هدیـشک  نیمز  رب  شیابع  نماد  هک  یلاح  رد  دـناسر ، اهنآ  هب  ار  شدوخ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دنتـشاد ،
نامیپ ادخ  لوسر  اب  ساسا  نیا  رب  امـش  دزاس ! رودـب  دوخ  تمحر  زا  ار  امـش  دـنوادخ  راصنا ! هورگ  يا  : » دومرف هبترم  هس  و  دـمآ ، نوریب 

يراتفرگ نیا  هک  تسین  یسک  و  ماهدش ، عقاو  بولغم  نم  هکلب  مشاب ، صیرح  نم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  نونکا  دیدرکن ، تعیب  هتـسبن و 
شیابع يهشوگ  تفرگ و  تسد  هب  ار  شرگید  شفک  درک و  شفک  لخاد  ار  دوخ  ياپ  کی  تساخرب و  اج  زا  سپـس  دزاس ». فرطرب  ار 

ماـما لد  [ . 675  ] درکیم هیرگ  زور  بش و  هراومه  دوـب و  هدرـسفا  بش  تسیب  دـش ، شاهناـخ  دراو  هاـگنآ  دـشیم ، هدیـشک  نیمز  يور 
، شهودنا تبیصم و  یباتیب  فیفخت  يارب  مادم  دوب و  هتفرگ  نایم  رد  مالآ  بئاصم و  زا  ياهلاه  ار  شحور  هتخادگ و  مغ  زا  مالسلاهیلع 

تخیریم . کشا 

هللادبع هب  قداص  ماما  يهمان 

هراشا

تیلست ار  وا  دوب ، هدیسر  يو  هب  هک  یکاندرد  تبیـصم  رطاخ  هب  همان  نآ  رد  تشون و  ياهمان  نسح  نب  هللادبع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
نم هک  دنچره  دعب  اما  شاهدازومع  هدازردارب و  زا  كاپ ، هیرذ  حـلاص و  فلخ  هب  نابرهم ، هدـنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب  : » نایب نیا  اب  تفگ ،
امـش زا  هدروآ ، درد  هب  زین  ارم  لد  هک  یجنر  درد و  هصغ ، مغ و  رد  اما  میاهنت  رود و  دـناهدش ، بئاصم  راچد  وت  اب  هک  تنادـناخ  وت و  زا 

يادخ نامرف  هب  نم  اما  تسا ، هتفرگ  ارف  زین  ارم  هدیـسر ، وت  هب  هک  ردقنامه  تبیـصم  شزوس  هصغ و  مغ و  یباتیب ، اققحم  متـسین و  ادـج 
وا و رب  ادخ  دورد  شربمایپ -  هب  هک  اج  نآ  مداد . نت  هداد ، روتسد  يراوگوس  نسح  ربص و  هب  ار  ناراگزیهرپ  هک  هحفص 443 ] لجوزع [ 

ربارب رد  : ] دیامرفیم زین  و  [ 676 [ ] یتسه ام  تیانع  دروم  وت  اریز  شاب ، تراگدرورپ  مکح  رظتنم  : ] تسا هدومرف  داـب -  وا  كاـپ  نادـناخ 
هب هزمح  ترـضح  ندش  هلثم  ماگنه  رد  هک  اج  نآ  و  [ 677 [ ] شابم ع ) ( ) سنوی  ) یهام بحاص  نوچمه  نک و  ربص  تراـگدرورپ  مکح 

رتهب نارباص  يارب  دـینک  ربص  رگا  هتبلا  و  دـینک ، تبوقع  دـیدش ، تبوقع  هچنآ  دـننامه  دـینک ، تبوقع  رگا  و  : ] دـنکیم باطخ  شربمایپ 
ام وگب ):  ) نک ربص  نآ  رب  نک و  زامن  هب  رما  ار  تناسک  : ] دـیامرفیم هک  اجنآ  و  درکن . تبوقع  و  درک ، ربص  ص )  ) ربمایپ و  [ 678 .[ ] تسا

نوـچ هک  ناـنآ  : ] دـیامرف زین  و  [ 679 [ ] تسا ناراـگزیهرپ  نآ  زا  ماجنارـس  و  مـیهدیم ، يزور  ار  وـت  اـم  هـک  میهاوـخیمن ، يزور  وـت  زا 
ناشیارب یـشیاشخب  ناشراگدرورپ و  بناج  زا  ییاهدورد  هک  دننانآ  میدرگیم ، زاب  وا  يوسب  مییادخ و  نآ  زا  ام  دنیوگ ، دسر ، یتبیـصم 

نآ و  [ 681 .[ ] داد دـنهاوخ  باسحیب  ار  ناشرجا  لماک ، روط  هب  نارباص  هب  هتبلا   ] دـیامرفیم و  [ 680 .[ ] ناگتفای تیاده  دـنناشیا  تسا و 
یـسوم لوـق  زا  و  [ 682 .[ ] تسا مهم  ياـهراک  هلمج  زا  نآ  هک  نـک  ربـص  دـسر  ار  وـت  هـچنآ  رب  : ] دـیوگیم شرـسپ  هـب  ناـمقل  هـک  اـج 

زا هک  سک  ره  هب  ار  نآ  تسا و  ادخ  نآ  زا  نیمز  انامه  دینک ، ربص  دـییوجب و  يرای  دـنوادخ  زا  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  : ] دـیامرفیم
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هحفص 444] نامیا [  هک  یناسک  : ] دیامرفیم هک  یماگنه  و  [ 683 .[ ] تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  ماجنارس  دراذگیم و  او  دهاوخب  شناگدنب 
هنیآ ره  و  : ] دیوگیم هک  اجنآ  و  [ 684 .[ ] دندرک ربص  هب  شرافس  قح و  هب  شرافس  ار  رگیدکی  دنداد و  ماجنا  هتـسیاش  لامعا  دندروآ و 

: دیامرف زین  و  [ . 685 .[ ] ار نارباص  هدـب  هدژم  و  اههویم ، اهناج و  لاوما و  زا  شهاک  یگنـسرگ ، سرت ، لیبق  زا  يزیچ  هب  ار  امـش  مییامزایب 
ریگنیمز دندرکن و  یتسـس  ادـخ  هار  رد  دیـسر ، ناشیا  هب  هچنآ  ببـس  هب  و  رایـسب ، ناتـسرپادخ  يو  اب  دـندرک  رازراک  هک  یناربمایپ  اسب  ]

نک ربص  : ] دیوگیم هک  اج  نآ  و  [ 687 [ ] رابدرب رباص و  نانز  نادرم و  : ] دیامرفیم و  [ 686 .[ ] ار نارباص  دراد  تسود  دنوادخ  دندشن و 
يارب لجوزع ، دـنوادخ  هک  دـینادب  هدازومع ! يا  ومع و  يا  [ . 688 .[ ] تسا ناگدننکمکح  نیرتهب  وا  و  دـنک ، مکح  دـنوادخ  هک  نیا  ات 
يادـخ و  تسین ، ربص  اب  يراتفرگ  یتخـس و  تبیـصم ، زا  رتبوبحم  وا  دزن  زیچ  چـیه  دنـشاب و  راتفرگ  یتعاس  هک  درادـن  یکاب  شناتـسود ،

هن دنتشکیمن و  ار  شناتـسود  ادخ و  نانمـشد  دوبن ، نیا  رگا  دهدیمن و  تیمها  ار  ایند  تمعن  تعاس  کی  شنانمـشد  يارب  زگره  لاعتم 
، دوبن نینچ  رگا  و  دناهریچ ! الاب و  تسد  نئمطم ، ناما و  رد  ادخ  نانمـشد  هک  یلاح  رد  دندرکیم ، عنم  ناشقوقح  زا  هن  هتخاس و  كانمیب 

نب یلع  ناتدـج  دوبن  نینچ  رگا  و  دـندشیمن ، هتـشک  ناراـکبان  زا  يراـکبان  تسد  هب  روج  ملظ و  هب  اـیرکز  نب  ییحی  اـیرکز و  ترـضح 
رـسپ نیـسح  ناتیومع  نینچمه  دومرف و  ارجا  ار  ادخ  رما  هک  نآ  رطاخ  هب  مه  نآ  دیـسریمن ، تداهـش  هب  هنامولظم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا 

رگا و  : ] دومرفیمن دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  دوبن  اهنیا  رگا  و  داب . ناشیا  رب  دنوادخ  دورد  دندرکیمن  دیهش  توادع  ملظ و  هب  ار  همطاف 
زا ار  ناشیاههناخ  فقـس  دندشیم ، هحفـص 445 ] رفاک [  هدنـشخب  يادـخ  هب  هک  ار  ینانآ  هنیآ ، ره  دـندوب ، يدـحاو  تما  مدرم  هک  دوبن 

دیجم نآرق  رد  لاــعتم  دــنوادخ  دوـبن ، نـینچ  رگا  و  [ 689 .[ ] مـیدادیم رارق  ناـشیارب  دـنور ، ـالاب  هلیـسو  نادـب  هـک  ییاـهنابدرن  و  هرقن ،
اهیکین و هب  ناشیا ، قح  رد  میهاوخیم  هک  نیا  يارب  مینکیم ؟ يرای  نادـنزرف ، لام و  هب  ار  اـهنآ  اـم  هک  دـننکیم  روصت  اـیآ  : ] دومرفیمن

نمؤـم رگا  : ] هک دوـب  هدـماین  ثیدـح  رد  دوـبن ، نینچ  رگا  و  [ . 690 .[ ] دـنمهفیمن ناـنآ  تسین ) نینچ   ) هکلب مینک ؟ لـیجعت  اـیند  تاریخ 
انامه : ] دوب هدماین  ثیدح  رد  دوبن ، نینچ  رگا  و  دوشن ]. دردرس  زگره  ات  میدرکیم ، قلخ  نهآ  زا  یـشوپرس  رفاک  يارب  دشیمن ، نیگمغ 

رد و  دـناشونیمن ، رفاک  رب  بآ  ياهعرج  دـنوادخ  هک  دوبن  نینچ  رگا  و  درادـن ]. شزرا  یـسگم  لاب  ردـقب  لجوزع  دـنوادخ  دزن  رد  اـیند 
نینچ نیا  رگا  و  درازایب .]! ار  وا  ات  دزیگنارب  ار  یقفانم  ای  رفاک و  دنوادخ ، هنیآ  ره  دشاب ، یهوک  يهلق  رب  ینمؤم  رگا  : ] دوب هدماین  ثیدـح 
زونه هک  يروط  هب  دنک  دراو  وا  رب  یتخـس  هب  ار  الب  درادب ، تسود  ار  ياهدنب  ای  یهورگ و  دنوادخ  هاگره  : ] دوب هدماین  ثیدـح  رد  دوبن ،

هک درادن  دوجو  یندیـشون  هعرج  ود  چـیه  : ] دوب هدـماین  ثیدـح  رد  دوبن ، نینچ  رگا  و  ددرگ ]. يرگید  مغ  راچد  هدـشن ، رانکرب  یمغ  زا 
و دـنک ، ربـص  تبیـصم  ماـگنه  هب  هک  یمغ  ندروخ  ورف  مشخ و  ندروخ  ورف  زا  رتـبوبحم  دـنوادخ  دزن  رد  دـشونب ، اـیند  رد  نمؤم  يهدـنب 

رمع ات  دندرکیمن  اعد  دوخ  نانمشد  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  دوبن ، نینچ  رگا  و  دشاب ]. هتشاد  یکین  يرادنتشیوخ  يراوگوس و 
ار يدرم  هک  یتقو  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دیسریمن  ام  هب  ربخ  نیا  دوبن ، نینچ  رگا  و  دنشاب . هتـشاد  ناوارف  دنزرف  لام و  ملاس و  نت  دایز و 

اهومعرسپ هدازومع و  ومع و  يا  امش  سپ  هحفص 446 ] دومنیم [ . تداهش  تساوخرد  شیارب  دادیم ، رارق  هژیو  رافغتسا  محرت و  دروم 
تعاطا هب  دیدرگ و  وا ، ياضق  هب  رباص  یضار و  دیراپسب و  ادخ  هب  ار  دوخ  دیشاب و  ادخ  میلست  یضار و  دینک و  ربص  دیاب  نم ! ناردارب  و 

ام و و  دنک ، متخ  تداعـس  رجا و  هب  ار  ام  راک  نایاپ  دزیر و  ورف  ار  ربص  امـش ، ام و  رب  دنوادخ  دیهن ، وا  نامرف  هب  رـس  دییوج و  کسمت  وا 
، شقلخ نایم  زا  وا  يهدـیزگرب  رب  ادـخ  دورد  تسا و  کیدزن  اونـش و  وا  هک  دـشخب  تاـجن  دوخ ، ناوت  ورین و  هب  یتکـاله  ره  زا  ار  اـمش 
تخس و ياهمغ  ربارب  رد  ناشیا  شخبشمارآ  مالسلاهیلع ، ماما  مایپ  نیا  [ . 691 «. ] داب وا  نادناخ  و  ص - )  ) ادخ ربمایپ  دمحم -  ترضح 

ریغ روصنم ، رب  ناشیا  جورخ  رگا  تسا و  هدوب  زین  ناشیا  شیاتس  حدم و  رب  لمتـشم  هک  يروط  نامه  دندوب ، التبم  هک  دش  ییاهيراتفرگ 
نوچمه مالسلاهیلع  ماما  ماقم  اریز  درکیمن ، ناشیا  زا  یـشیاتس  نینچ  دروخیمن و  هصغ  اهنآ  يارب  ردقنیا  مالـسلاهیلع  ماما  دوب . عورـشم 

نآ دراد ، تلالد  ناشیا  تیناقح  رب  هک  ییاهزیچ  زا  و  تسا . تبحم  هفطاع  لیلد  هب  نتخادرپ  هدوهیب و  نخـس  زا  رودـب  ص )  ) ربماـیپ ماـقم 
يدـع نب  رجح  نادـناخ  مالغ  يدـنک  ریمع  نب  دالخ  درکیم . يریگیپ  ار  اهنآ  راک  نایرج  يزوسلد  اب  هراومه  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا 
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: دیوگیم دالخ  يراد »؟ نسح  نادناخ  زا  یعالطا  ایآ  : » دومرف مدش ، دراو  مالـسلاهیلع -  قداص  ماما  هللادبعیبا -  رب  هک  تسا  هدرک  لقن 
ار نانآ  دنوادخ  مراودیما ، متفگ ، و  منک ، ضرع  مالـسلاهیلع  ماما  تمدـخ  ار  نآ  مدوبن  لیام  هک  دوب  هدیـسر  ام  تسد  هب  ناشیا  زا  يربخ 
دش و دنلب  شاهیرگ  يادص  هک  يدح  هب  تسیرگ  هاگنآ  اجک »؟ تیفاع  یتسردنت و  اجک و  اهنآ  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  درادب ! تسردنت 

ترـضح هک  دـنکیم  لقن  شردـپ  زا  هدرک و  هفاضا  هدیـسر  نانآ  شیاتـس  رد  هک  رگید  یبلاطم  دـالخ  [ 692 . ] میدرک هیرگ  وا  اـب  زین  اـم 
رب ای  دنوشیم و  هتـشک  تارف  طش  رانک  یهورگ  وت ، نادنزرف  زا  : » تفگیم هک  مدینـش  مردـپ  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف 
هک یلاح  رد  دید ». دنهاوخن  یبیاصم  نانچ  زین  ناگدنیآ  هتشادن و  هقباس  ناگتشذگ  نایم  رد  هک  دیآیم  هحفص 447 ] ییاهالب [  ناشرس ،

ماهلا اب  رگم  دندرکن  مایق  روصنم  تموکح  ربارب  رد  نانآ  لاح ، ره  هب  دوب . هدنامن  ناشیا  زج  یـسک  نامز -  نآ  رد  وناب -  نآ  نادـنزرف  زا 
دنکیم . توعد  نایغط ، ملظ و  لباقم  رد  یگداتسیا  يرگمتس و  اب  يهزرابم  هب  هک ، یتیاده  مالسا و  حور  زا 

هذبر رد 

ار نارگنهآ  دـندرک و  هدایپ  اهبکرم  زا  ار  اهنآ  دـش ، رود  اج  نآ  زا  لیم  هس  يهزادـنا  هب  هک  یتقو  درک ، تکرح  هنیدـم  زا  نایولع  ناوراک 
، دنتفرگ رتگنت  دـندوب ، هتـسب  نآ  اب  ار  نسح  نب  هللادـبع  هک  يریجنز  ياههقلح  دنتـسب ، ریجنز  لغ و  هب  ار  اهنآ  زا  مادـک  ره  دنتـساوخ و 
ور نیا  زا  دـندرک ، ضوع  دـنک ، ضوع  يو  ریجنز  اب  ار  ریجنز  نآ  ات  داد  مسق  نسح  نب  یلع  شراکوکین  ردارب  دـیلانیم ، درد  زا  هللادـبع 
رد هک  یلاح  رد  دندرک ، هدایپ  اهبکرم  زا  ار  نایولع  دیسر ، هذبر  هب  ناوراک  هک  یتقو  دش . یمیمص  يردارب  يارب  یلاع  لثملابرض  يو 

رارق وا  ربارب  رد  هللادـبع  هـک  یتـقو  [ ، 693  ] دـنربب وا  دزن  ار  هللادـبع  ات  داد  روتـسد  روصنم  دـیباتیم ، اهنآ  رب  باـتفآ  دـندوب و  ریجنز  دـیق 
اهنآ رکذ  زا  اـم  اـهنآ  یتـشز  لـیلد  هب  هک  درک  مهتم  ییاـهزیچ  هب  ار  وا  دوـمن و  نـتفگ  دـب  ازـسان و  مانـشد و  هـب  عورـش  روـصنم  تـفرگ ،

غورد و ندز ، تمهت  زا  تسا ، هدوب  یماندب  گنن و  زا  هدنکآ  شایگدـنز  خـیرات  هک  تشرـسدب ، كاپان و  نآ  اریز  مینکیم . يراددوخ 
هب دـش و  رادومن  شتروـع  هک  يروـط  هب  دـندنک ، شنت  زا  ار  دـمحم  ياهـسابل  اـت  داد  روتـسد  یناـج  رگمتـس  نآ  تشادـن . یکاـب  ناـتهب 
 - دـش هدرزآ  رایـسب  دروخ ، هنایزات  هاجنپ  دـص و  هک  نیا  زا  سپ  دـندز ، هنایزات  اب  ار  وا  نیرومأـم  دـننزب ، ار  وا  اـت  داد  ناـمرف  شنارومأـم 

ربمغیپ زا  نم  يور  اریز  راد ، هگن  تسد  نم  يور  زا  : » تفگ دالج  هب  دروخ ، وا  تروص  هب  اههنایزات  زا  یکی  دوب -  رورسم  داش و  روصنم 
هاگنآ دز ، شرس  هب  هنایزات  یس  دالج  شرـس  شرـس ، هب  هحفـص 448 ] تفگ [ : درک و  دـالج  هب  ور  روصنم ، تسا ». هتفرگ  تمرح  (ص )

يور رب  ار  وا  دندرک و  راهم  شندرگ  هب  زین  ار  شیاهتسد  دنتـسب و  وا  ندرگ  هب  دـنروایب و  [ 694  ] روجاس هیبش  یبوچ  هقلح  داد  روتـسد 
زا نوخ  هدـش و  نوگرگد  شگنر  هنایزات  رثا  رد  دوب و  هایـس  یگنز ، دـننام  شنت  هک  یلاح  رد  دـندروآ ، شنارای  دزن  ناشک  ناـشک  نیمز 
ایآ تفگ : دـیود و  وا  فرط  هب  روصنم  نامالغ  زا  یکی  دوب . هدـمآ  نوریب  هنایزات  تباصا  رثا  رب  شنامـشچ  زا  یکی  دوب و  يراـج  شندـب 

يارب منت  زا  سابل  ندنک  هک  مسق  ادـخ  هب  دـهد ، وکین  شاداپ  وت  هب  دـنوادخ  يرآ ، دومرف : مزادـنیب ؟ وت  يور  ار  مدوخ  شوپور  هک  یلیام 
بآ لاح  نیا  اب  دـمحم  [ . 695 ! ] تخادـنا يو  ندـب  يور  ار  شـسابل  مالغ  نآ  ماهدروخ . هک  تسا  ییاههنایزات  تبرـض  زا  رتراوشد  نم 

ار اهنآ  روصنم ، هک  دیـشکن  لوط  دایز  دـناروخ . بآ  وا  هب  دـیود و  هک  ناسارخ  یلاـها  زا  يدرم  زج  دادـن ، بآ  يو  هب  یـسک  اـما  دـیبلط 
تبـسن ص )  ) ادخ لوسر  شدج  هک  ییاهناسحا  فطل و  نتفگ  هب  درک  عورـش  نسح ، نب  هللادبع  دوب ، هتـسشن  اجنامه  دوخ  درک و  راضحا 

رد امـش  ناریـسا  اب  ام  : » تفگ درک و  دـندوب ، هدروآ  ص )  ) ربمایپ روضح  تراسا  تلاح  اب  ار  سابع  هک  یعقوم  رد  روصنم  دـج  ساـبع  هب 
داد روتسد  دوب و  كانمشخ  تخـس  يو  يهتفگ  زا  هک  یلاح  رد  دنادرگرب ، وا  زا  ار  شتروص  روصنم  میدرکن ». راتفر  روط  نیا  ردب ، زور 

دننک . لقتنم  قارع  هب  ار  نایولع  ات 

هیمشاه رد 
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، دندیـسر هیمـشاه »  » لحم هب  هک  نیا  ات  دربیم ، ناباتـش  اهلاچهایـس  اهربق و  تمـس  هب  ار  نانآ  دیدرونیم و  رد  ار  ارحـص  نایولع  ناوراک 
، دایز یکیرات  تلع  هب  هک  دوب  يروط  و  دشیمن ، هداد  صیخشت  شزور  بش و  هک  ینادنز  دندنکفا ، نادنز  هب  ار  اهنآ  داد  روتسد  روصنم 

مادک ره  دندشیم ، غراف  زامن  زا  هک  یتقو  دندوب ، هحفص 449 ] هدرک [  تمسق  جنپ  هب  ار  میرک  نآرق  دندادیمن . صیخـشت  ار  زامن  تقو 
یتروص شوخ  ییابیز و  رد  دـمحم  دـندرک ، رـضاح  ار  میهاربا  نب  دـمحم  داد  روتـسد  روصنم  [ . 696 . ] دندناوخیم ار  نآ  تمـسق  کی 

مان تفگ : تسیرگن و  وا  رب  هیرخس  هب  روصنم  تفای ، روضح  روصنم  ربارب  رد  هک  یتقو  دنتفریم ، وا  لامج  ندید  يارب  مدرم  دوب و  هنومن 
روتسد هاگنآ  ماهتشکن ! نانچ  نآ  ار  امـش  نادناخ  دارفا  زا  مادک  چیه  هک  مشکب  ار  وت  نانچ  دنگوس  ادخ  هب  يرآ . تسا ؟ رغـصا  جابید  وت 

الاب وا  ندب  يور  ار  نوتس  هیاپ و  هدنز ، هدنز  هداد و  رارق  نوتس  نآ  لخاد  ار  وا  دندرک ، یلاخ  ار  نآ  لخاد  دندرک و  اپرـس  ینوتـس  ات  داد 
ادخ لوسر  تمرح  تیاعر  چیه  تسا و  هدوب  هارمه  اههجنکش  اهیتشز و  عاونا  اب  نایولع  ربارب  رد  راکهبت  ملاظ  نیا  تسایس  [ . 697  ] دندرب

. تسا هتـشادن  هقباس  يرـشب  ناراوخنوخ  خیرات  رد  هک  دربب  نیب  زا  ياهنوگ  هب  ار  اهنآ  تشاد  دصق  درکن و  شنادـنزرف  يهرابرد  ار  (ص )
هزاجا روصنم  زا  نارـضاح  زا  یـضعب  دـیبلط و  بآ  نایولع ، گرزب  نسح ، نب  هللادـبع  هک  دوب  هدیـسر  يدـح  هب  یـشکمدآ  تواسق و  رد 

هب اپ  اب  تسج و  اج  زا  رهزالاوبا  دیشونیم  بآ  وا  هک  نیب  نآ  رد  دندروآ ، درس  بآ  هک  یتقو  اما  داد ، هزاجا  وا  دنروایب  بآ  ات  دنتـساوخ 
روصنم نادـنز  رد  نایولع  [ . 698 . ] تخیر بآ  فرظ  نایم  وا  يایانث  ياهنادـند  هنایـشحو  لـمع  نیا  رثا  رد  هک  دز ، بآ  فرظ  هب  تدـش 

هب دندرکیم  وشتسش  دنتفرگیم و  وضو  دندوب  هک  اجنامه  رد  دندیدیم ، ار  اهتبیصم  نیرتتخس  اههجنکش و  عاونا  هک  یلاح  رد  دندنام ،
ياـهوب هلیـسو  نادـب  اـت  درواـیب ، رطع  يرادـقم  هک  دـید  نآ  رد  ار  هراـچ  ناـمداخ  زا  یکی  هدوب . هتفرگ  ارف  ار  اـهنآ  فارطا  وب  هک  يروط 

. دندرم اهنآ  رتشیب  دیسر و  ناشبلق  هب  مک  هب  مک  مرو  درک و  مرو  ناشیاهاپ  تشادن ، ریثأت  نادنچ  راک  نیا  اما  دننک ، فرطرب  ار  دنیاشوخان 
دندرک بارخ  اهنآ  رـس  يور  ار  نادنز  دننک ، بارخ  دندوب  هدنام  هدنز  هک  یناسک  يور  ار  نادـنز  داد  روتـسد  توغاط  هحفص 450 ] و [ 

اههجنکـش بئاصم و  عاونا  اب  اهمغ  ياـیند  رد  زیگنامغ  يهنحـص  نیا  [ . 699 . ] دـندرم راوآ  ریز  نسح  نب  هللادـبع  هلمج  زا  اـهنآ  رثکا  هک 
ار ادخ  دشن و  لئاق  یتمرح  چیه  روصنم  تفر و  نیب  زا  شنادنزرف  دالوا و  يهرابرد  ص )  ) مرکا لوسر  تمرح  هنحـص  نیا  رد  دوب ، هارمه 

نیا رـش  زا  ار  ادخ  ناگدنب  هک  نیا  ات  دـندرک ، راثن  ادـخ -  رطاخ  هب  ار -  ناشکاپ  ياهناج  هیکز  سوفن  نیا  درک . شومارف  اهنآ  دروم  رد 
هیلع رب  ار  مدرم  مشخ  زا  ییاهجوم  گرزب ، يهعجاـف  نیا  دنـشخب . تاـجن  دوب ، یناـسنا  ياهـشزرا  ماـمت  رکنم  هک  يرگهطلـس  يهیاـمورف 
هدش بکترم  روصنم  سابعینب ، دج  هک  یتشز  تیانج  نیا  زا  لاس  نیدـنچ  تشذـگ  زا  سپ  ینادـمح  سارفوبا  هک  تخیگنارب  سابعینب 

مهئامد و ال نع  مکتعدر  ۀـعیب  مهما ال  يداـهلا و  ملعلا  مهاـبا  نسحینب  یف  متیزج  ءازجلا  سئب  دـیوگیم : دـنکیم و  وجه  ار  ناـنآ  دوب ،
تانب نع  مکطوس و  جابیدلا  نع  متففک  اله  مکریـسا  نع  ردبب  نیحفاصلل  ببـس  الب  يرـسألا  نع  متحفـص  اله  ممذ  یبرق و ال  نیمی و ال 
مکلین نود  الا  مئارجلا  کلت  تمظع  نا  برح و  ونب  مهنم  لان  ام  مرح  هزن  الهف  طایسلا  نع  هتجهم  هللا  لوسرل  تهزن  ام  مکمتش  هللا  لوسر 

تاهیه ال مد  نیرهاطلا  هینب  نم  مکرافظا  یف  نورت و  امیف  ۀعیـش  هل  متنا  مکدـنع  هللا  لوسرل  مد  مک  ۀحـضاو و  نیدـلا  یف  ملک  ةردـغ  مک 
هحفص [ . ] 700  ] محر هنبا  حون و  نیب  نکی  مل  امحر و  هل  ناملـس  ةدوم  تناک  ممـشلا  قالخألا و  تصقا  اذا  اـموی  محر  ـال  یبرق و  تبرق 

هک تسا  سابعینب  نیطالـس  ریاس  روصنم و  نامز  رد  نایولع ، رب  دراو  ياهیراتفرگ  بئاصم و  اهمغ و  نیرتقیمع  رگنایب  راعـشا  نیا  [ 451
شومارف تشاد ، اور  ساـبع  ناشدـج  قح  رد  ص )  ) راوگرزب ربماـیپ  هک  ار  ییاـهیبوخ  هدرک و  عـطق  ار  يدـنواشیوخ  محر و  ياـههشیر 

دندرک . دروخرب  ص )  ) ربمایپ ترتع  هیرذ و  هب  تبسن  اههجنکش  نیرتتخس  نیرتخلت و  اب  لباقم ، رد  هدرک و 

نایولع لاوما  يهرداصم 

هرداصم ار  ناشیا  لاوما  ات  داد  روتـسد  دوخ  یلاو  هب  دومن ، ینادـنز  اهلاچهایـس  رد  ار  نانآ  درک و  ریگتـسد  ار  ناـیولع  روصنم  هک  نیمه 
اهنآ یسابع  يدهم  درم  روصنم  هک  یتقو  اما  دندرک ، هرداصم  زین  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  لاوما  [ 701 . ] دشورفب ار  اهنآ  ناگدرب  دنک و 

مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 272زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


دنادرگزاب . مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هب  ار 

دمحم تکرب  اب  تضهن 

یثوروم و ياهتلیضف  مامت  دوخ  رد  دوب و  تواخـس  تعاجـش و  تهاقف ، ملع ، رد  نایولع  ناگرزب  هلمج  زا  نسح ، نب  هللادبع  نب  دمحم 
، ] شنارداـم ناردـپ و  زا  مادـک  چـیه  رد  اـم  اریز  دوب ، فورعم  بسن ، یـشرق  هیکز و  سفن  هب  ور  نآ  زا  و  دوب ، هدروآ  عمج  ار  یباـستکا 
دوب هداد  ار  شندـمآ  يهدژم  ص )  ) ربماـیپ هک  دـندیمانیم  يدـهم  ترـضح  ماـن  هب  ار  وا  مدرم  تسا و  هدوـبن  [ 702  ] دلوما هحفص 452 ]
میتی ایحی  هداسف و  دـعب  مالـسالا  حلـصی  هب  لزنملا  باتکلا  ایحی  هب  اماما  دـمحم  نوکی  نا  وجرنل  انا  دـیوگیم : هراب  نیا  رد  رعاش  و  [ 703]

وخ و مادـنا و  رد  ادـخ  لوسر  شدـج  هیبش  يو  [ . 704  ] لمآ تنک  يذـلا  انیتأی  الالـض و  اهئلم  دـعب  انـضرأ  الدـع  ألمی  لوعم و  سئاب و 
ربمایپ نامه  دیاب  وا  دنک ، ثوعبم  يربمایپ  ص )  ) دـمحم زا  سپ  دـنوادخ  دوب  اور  رگا  هک  دنتـشاد  هدـیقع  هنیدـم  مدرم  و  دوب ، اهتلـصخ 

و درکیم ، دـش  تفر و  وا ، تمدـخ  هب  زین  یقناود  روـصنم  و  دـش ، نییعت  تفـالخ  يارب  نایمـشاه  ماـمت  عاـمجا  هـب  يو  [ . 705 . ] دوبیم
وا اب  راب  ود  حافـس  شردارب  اب  هک  يروط  نامه  تفرگیم ، ار  وا  بکرم  ماجل  يو ، هب  برقت  رطاخ  هب  و  دومنیم ، تسار  ار  وا  ياـهسابل 
هب مدرم  توـعد  هب  عورـش  و  دـش ، هدـیجنر  تحاراـن و  تدـش  هب  دـمحم  دندیـسر ، تموـکح  هب  نایـسابع  هکنآ  زا  سپ  دـندرک و  تـعیب 

يارب اهرهـش  رد  شناغلبم  اما  دوب  ناـهنپ  اـفخ و  رد  میهاربا ، شردارب  اـب  یتدـم  دـنداد . تبثم  خـساپ  زین  مدرم  و  درک ، دوخ  زا  يرادـفرط 
هزراـبم هب  قیوشت  ار  ناـنآ  دوتـسیم و  ار  ناـنآ  یبـالقنا  هیحور  زین  هللادـبع  ناشردـپ  و  دـندرکیم ، تیلاـعف  ناـشیا  يرادـفرط  هب  توـعد 

هنادنمتفارـش گرم  زا  دوش ، عناـم  هنادنمتفارـش  یگدـنز  زا  ار  امـش  روصنم ، رفعجوبا  رگا  : » دومرفیم نینچ  ناـشیا  هب  باـطخ  و  درکیم ،
و روصنم ، هحفص 453 ] نادنز [  رد  نایولع ، زا  شیاهومعرسپ  هللادبع و  شردپ  تافو  زا  دمحم ، هک  یتقو  [ . 706 « ] دوش عنام  دناوتیمن ،

ینلع ار  دوخ  تضهن  ینیعم ، زور  رد  ات  دنتفرگ  میمـصت  میهاربا ، شردارب  اب  تفای ، عالطا  دـندوب  هدـید  اهنآ  هک  ییاههجنکـش  بیاصم و 
، دنتفاتـش يو  اب  تعیب  هب  مدرم  و  درک ، مالعا  هنیدم  رد  ار  دوخ  تضهن  ررقم ، زور  نآ  رد  دناهدرک -  لقن  هک  يروط  هب  دمحم -  دـنزاس ،

يو اـب  تعیب  يارب  هکم  نمی و  فارطا  زا  مدرم  دنتـشاذگ . لاـملاتیب  يور  تـسد  هدرک و  یمـسر  ریاود  ریخـست  هـب  مادـقا  شنایهاپـس  و 
رد وا  دـندرکیم . يو  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  راهظا  همه  هک  یلاح  رد  دـندش ، عمج  هنیدـم  رد  يدایز  ياـهتیعمج  و  دـندرک ، تکرح 
رب روصنم  رفعجوبا  ادخ  نمـشد  توغاط ، نیا  راتفر  مدرم ، يا  دعب ، اما  : » دومرف یهلا ، يانث  دـمح و  زا  سپ  دـناوخ و  هبطخ  تیعمج  نایم 

، تسا هدرمـش  کـچوک  راوخ و و  ار  هبعک  و  زیتـس ، رد  دـنوادخ  اـب  هتخاـس و  هبعک  ربارب  رد  ار  ءارـضخلا  ۀـبق  وا  هک  تسین  هدیـشوپ  اـمش 
نونکا متـسه . امـش  يهیاپ  دـنلب  راگدرورپ  نم  یلعألا .) مکبر  انأ  : ) تفگ وا  هک  درک  باذـع  یلامعا  نینچ  رطاـخ  هب  ار  نوعرف  دـنوادخ 

! ادنوادخ دنتاواسم . لها  هک  دنشابیم ، راصنا  نارجاهم و  نادنزرف  دنرتراوازـس ، نارگید  زا  مایق  رب  نید ، نیا  زا  تیامح  يارب  هک  یناسک 
نانآ يداد  ناـما  وت  هک  ار  هک  ره  هداد و  ناـما  اـهنآ  يداد  میب  وت  هک  ار  هک  ره  دـناهتخاس ، مارح  ار  وت  لـالح  لـالح و  ار  وت  مارح  ناـنیا 

نم مدرم ! يا  راذگم ! هدنز  ار  اهنآ  زا  نت  کی  روآرد و  اپ  زا  هدنکارپ  زاس و  رامـش  تشگنا  ار  اهنآ  يهدع  ادـنوادخ  دـناهتخاس ! كانمیب 
هب ماهدیزگرب . دوخ  يارب  ار  امـش  هکلب  دـیراد  يدایز  ناوت  تمواقم و  هن  و  دـیدنمورین ، هن  امـش  هک  اریز  ماهدرکن ، مایق  امـش  نایم  رد  اهنت 
اج نآ  رد  نم  يارب  دنتـسرپیم ، ار  ادـخ  مدرم  هک  يراید  رهـش و  ره  رد  اج و  همه  رد  هک  نیا  رگم  مدـماین  اج  نیا  هب  نم  دـنگوس ، ادـخ 

یـضعب هکنیا  زج  دندوب  هتفرگ  تعیب  وا  يارب  یمالـسا  روشک  رـسارس  رد  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ ، هباطخ  نیا  [ . 707 . ] دناهتفرگ تعیب 
دوب هدرک  شرافس  شنایلاو  هب  هک  هدوب  وا  و  تسا ، هدوب  روصنم  بناج  زا  يرکم  زین  راک  نیا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  وا ، يهباطخ  نارسفم  زا 
مسر طخ و  لیمکت  هحفص 454 ] زا [  شیپ  يو -  هک  نیا  يارب  دناهتفریذپ ، ار  وا  توعد  هک  دنـسیونب  دننک و  يراگنهمان  دمحم ، يارب  ات 
لماک روط  هب  رابخا  هک  یتقو  لاح ، ره  هب  دربب ! نیب  زا  ار  تضهن  نآ  دـناوتب  راک ، زاغآ  رد  وا  ات  دزاـس ، ینلع  ار  شتـضهن  دوخ -  تضهن 

دهع یلو  هب  زین  ار  نآ  يرالاسهپـس  و  تشاد . لیـسگ  يو  دربـن  يارب  راوـس  کـباچ  رازه  راـهچ  رب  غلاـب  ار  یهاپـس  وا  دیـسر ، روـصنم  هب 
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هاپس ندمآ  زا  دمحم ، هک  یتقو  دندیـسر . هنیدم  هب  هک  نیا  ات  دندیدرون ، رد  ار  اهنابایب  دنتفر ، نایهاپـس  درپس ، یـسوم  نب  یـسیع  شیوخ ،
يارب دوش ، هتخورفارب  گـنج  شتآ  هک  نآ  زا  شیپ  و  تخاـس ، هدـنکارپ  اـههچوک  اـهنابایخ و  رد  ار  دوخ  نایهاپـس  دـش ، ربخاـب  روصنم 

کیدزن امش  هب  نمـشد  میاهتـسب ، نامیپ  دهع و  امـش  اب  و  هدروآ ، درگ  اج  نیا  رد  ار  امـش  ام  مدرم ! يا  : » تفگ درک و  ینارنخـس  نایهاپس 
دهع و و  مراذگب ، دازآ  ار  امـش  هک  ماهشیدنا  نیا  رد  نم  تسا و  وا  تسد  رد  ادخ و  فرط  زا  يزوریپ  اما  تسا ، دایز  اهنآ  رامـش  و  هدش ،
هب نانیمطا  دوب ، تسکـش  ینارنخـس  ینارنخـس ، نیا  دورب »... دورب ، دهاوخب  سک  ره  و  دنامب ! دنامب ، دـهاوخب ، هک  ره  ات  مرادرب ، ار  نامیپ 

يارب یگدامآ  يو  نارای  و  كدنا ، دمحم ، ناهارمه  و  دوب ، دایز  نمشد  هاپـس  نوچ  تفریمن ، اهدماشیپ  رب  يهبلغ  راظتنا  و  دوبن ! يزوریپ 
هک دوب  یعـضوم  رد  وا  نوچ  دـشاب ، یکتم  يزاسهارمگ  بیرف و  لـیاسو  هب  تساوخیمن  یفرط  زا  و  دنتـشادن . ار  دربن  يهنحـص  هب  دورو 

فارطا زا  دندینش ، ار  وا  نانخس  دنتـشاد ، ییایند  عمط  هک ، یناسک  نابلطتصرف و  هک  نیمه  دوب . يراوگرزب  یگرزب و  تماهـش و  مسجت 
اب [ 709  ] رفعج نب  هللادبع  و  دنتشادن . ار  وا  زا  عافد  رب  تردق  هک  [ 708 ، ] دنام یقاب  دوخ  یمیمص  نارای  زا  یعمج  اب  وا  دندش . هدنکارپ  وا 
ار نمـشد  همه  نیا  ربارب  رد  تمواقم  بات  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  [ » هحفص 455 تفگ [ : دمآ و  يو  دزن  هلجع 

...« دنتـسه وا  اب  وت  نارای  رتشیب  هک  ورب ، هیواعم  نب  نسح  دزن  هکم ، هب  نونکا  مه  دـنک ، هزرابم  هناقداص  هک  تسین  وت  اـب  یـسک  و  يرادـن ،
دنگوس ادخ  هب  رفعجوبا ! يا  : » تفگ دراد ، دوب ، هتفهن  يو  يالاو  حور  رد  هک  یگرزب  تفارش و  زا  تیاکح  هک  داد  وا  هب  یخـساپ  دمحم 

وت و  مشکب ، ار  نمشد  ای  موش و  هتشک  هک  نیا  ات  مدرگیمنرب ، مسق ، ادخ  هب  دش  دنهاوخ  هتـشک  هنیدم  لها  موش ، نوریب  هنیدم  زا  نم  رگا 
هنیدم دراو  دوز ، یلیخ  روصنم ، هاپـس  تفگیم ، كرت  ار  هنیدم  دمحم ، رگا  یتسارب  [ . 710 !« ] ورب یهاوخیم  هک  اـج  ره  یتسه  دازآ  زین 

رد ار  حالص  دمحم  اما  دندربیم ، نیب  زا  ار  یتمرح  عون  ره  دندرکیم و  دروخرب  هنیدم  مدرم  اب  ییوجماقتنا  یلدگنـس و  تیاهن  اب  هدش و 
زا سپ  و  دـش ، لعتـشم  هورگ  ود  نیب  گنج  شتآ  دزاـس . ادـف  مدرم  تمالـس  تینما و  هار  رد  ار  شدوخ  دـنامب و  هنیدـم  رد  اـت  دـید  نیا 

تشادرب و ینیگمهس  ياهتحارج  هیکز -  سفن  دمحم  گرزب -  ربهر  زواجت ، ملظ و  ياهورین  قح و  ياهورین  نایم  ینیگمهس  يریگرد 
، دیشکب ار  وا  دزیم ، دایرف  نایهاپس  هب  هک  یلاح  رد  تفاتش  وا  بناج  هب  راکتیانج  يهبطحق  نب  دیمح  داتفا . نیمز  يور  و  دمآ ، رد  وناز  هب 
وا نینزان  رس  تفر و  ولج  دوخ  دزاس ، ملـسم  شیوخ  يارب  ار  منهج  ددنبب و  ار  هانگ  راب  هکنیا  يارب  هیامورف  نآ  و  دندرک ! يراددوخ  نانآ 
نآ  ) یحالصا شبنج  نیرتگرزب  راموط  و  دوخ ، قرو  سدقم ، داهج  تاحفص  نیرتناشخرد ، زا  ياهحفـص  بیترت  نیا  هب  [ . 711  ] دیرب ار 
مه زا  حالص  ریخ و  ياهورین  و  دیچیپ . مه  رد  دوب  مدرم  نیب  رد  يدازآ  نما و  رشن  تلادع و  شرتسگ  شفده  هک  مالـسا  ناهج  رد  زور )
. ] دـنداد تسد  زا  دوب  ناشراکیپ  هزرابم و  هار  رگنـشور  هک  ار  یگرزب  ربهر  نانآ  اریز  دـش ، بآ  رب  شقن  ناگدازآ  ياهنامرآ  و  دیـشاپ ،

هحفص 456 ]

میهاربا تکربرپ  تضهن 

هراشا

زا هدـنکآ  شکاپ  حور  دوب ، ریبدـت  نسح  قـالخا و  بدا ، ملع ، رد  دوخ ، رـصع  ناـگرزب  هلمج  زا  يرکف و  ناربهر  زا  هللادـبع  نب  میهاربا 
ار نآرق  ماکحا  مالسا و  تلادع  ات  تفاتـش ، هزرابم  داهج و  ياهنادیم  هب  تلذ  یگدرب و  دیق  زا  نانآ  تاجن  يارب  دوب و  تما  قح  هب  نامیا 
، دوـب ساـسح  رادـیب و  هتـشاد و  نینهآ  ياهدارا  يو  هک  تسا  نآ  تسا  فورعم  میهاربا  يهراـبرد  هک  هـچنآ  دزاـس . رارقرب  مدرم  نـیب  رد 

يهرفس رانک  دمهفب ، روصنم  هک  نیا  نودب  تسناوتیم  وا  همه ، نیا  اب  دوب ، هدرامگ  وا  رب  یناسوساج  هدوب و  وا  بیقعت  رد  تخس  روصنم 
روصنم يهرفـس  رانک  ریزگان ، نم  و  دـندوب ، نم  يوجتـسج  بلط و  رد  تدـش  هب  لصوم  رد  : » دـیوگیم هراـب  نیا  رد  دوخ ، و  دنیـشنب ! وا 

بت هک  نیا  ات  مدـیدن . نیا  زج  ياهراچ  دـندوب  هدرک  گـنت  نم  رب  ار  هصرع  و  دوب ، هدـمآ  اـج  نآ  هب  نم  بیقعت  رد  يو  اریز  متـسشنیم ،
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مه نم  دندروخ  مدرم  هک  ییاذغ  زا  مدش و  دراو  مدرم  نیب  رد  مه  نم  دیبلط ، راهن  هب  ار  مدرم  وا  تسشن و  ورف  اهندرک  نیمک  وجتسج و 
زا يو  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  دوـخ  مادـقا ، نیا  دوـب .»! هتفرگ  ناـیاپ  وجتـسج  راـک  هـک  یلاـح  رد  مدـش ، نوریب  اـج  نآ  زا  دـعب  مدروـخ و 

ياهدـماشیپ دنـشیدنایمن و  تسکـش  هب  زگره  هک  دـهدیم  رارق  یناـگرزب  فیدر  رد  ار  وا  هک  دوب  رادروـخرب  ياهتـسجرب  ياهدادعتـسا 
هب ار  شردارب  ندـش  هتـشک  كانلوه  ربخ  دوب ، ینارنخـس  لوغـشم  ربنم  يور  وا  هک  یعقوم  دـنکیمن ، ضوع  ار  نانآ  میمـصت  كاـنرطخ ،
ول ینا  ملعی  هللا  اعجف ؟ دقف  ایندلا  یف  کلثمب  عجفی  نم  سراوفلا  ریخ  ای  لزانملا  ابأ  درک : راعشا  نیا  ندناوخ  هب  عورش  دندناسر ، وا  عالطا 

هحفص [ . ] 713  ] اعم شیعن  وا  اـعیمج  تومن  یتح  مهل  [ 712  ] یخا ملـسأ  مل  هولتقی و  مل  اعزف  مهل  فوخ  نم  بلقلا  سجوأ  مهتیـشخ و 
نانخـس نتفگ  شردارب و  زا  فیرعت  هب  عورـش  و  دز ، قرب  دـیراورم -  ياههناد  نوچ  شفیرـش -  راسخر  رب  کشا  ياههرطق  هاگنآ  [ 457

، درک ماـیق  وت  قح  قاـقحا  و  یگریت ، نیا  ندرب  نیب  زا  وت و  مشخ  رطاـخ  هب  دـمحم  هک  ینادیم  وت  ایادـخ ! راـب  : » تفگ درک و  يزیگنامغ 
نیا و  [ . 714 ...« ] نادرگ وا  لزنمرـس  هاـگیاج و  نیرتـهب  اـیند ، ضوع  ار  ترخآ  و  هداد ! رارق  دوخ  فطل  دروم  زرماـیب و  ار  وا  وـت  ایادـخ 
یلع انعومد  ضیفت  سانأ ال  انا  ارتولا و  بلاطلا  كردـی  ام  اهب  ناف  انقلاب  قاقرلا و  ضیبلاب  کـیکبأس  تفگ : شردارب  گوس  رد  ار  راعـشا 

يرطق یف  بهلأ  ةراغب  يداؤف  یفـشأ  ینکل  ارـصع و  هتلقم  ءاـم  نم  اهرـصعی  ةربعب  هاـخا  یکبی  نمک  تسل  ارهظلا و  مصقول  اـنم و  کـلاه 
و هدیـشخب ! مسجت  هتفرگ  میهاربا  هک  يدـنلب  يریگعـضوم  نیا  اب  شناشخرد  یناعم  مامت  اب  ار  ینامرهق  هک  یتسارب  [ . 715  ] ارمج اهبئاتک 
. تسا هدوزفا  راـکیپ ، هزراـبم و  هار  رد  وا  میمـصت  ناـمیا و  رب  هـکلب  تـسا  هدوـمنن  تسـس  ار  وا  يهدارا  شراوـگرزب ، ردارب  ندـش  هتـشک 
، دـندش بذـج  وا  توعد  هب  و  دـنتفریذپ ، ناناملـسم  و  درک ، مالعا  هرـصب  رد  روصنم ، تموکح  دـض  رب  ار  دوخ  گرزب  بـالقنا  میهاربا ،

تفرگیم هرصب  مدرم  يهرابرد  هک  ياهزات  میمـصت  ره  روصنم  دوب و  يو  اب  هراومه  و  دوب ، وا  نارادفرط  زا  هرـصب  یلاو  هیواعم  نب  نایفس 
، سراف زاوها ، هب  يو  ناغلبم  دش و  هرصب  دراو  میهاربا  درکیم . کمک  ار  وا  تضهن  روما  زا  يرایسب  رد  و  تخاسیم ، علطم  ار  میهاربا  وا 

هدش هتشارفارب  اهرهـش  نیا  رد  يولع  تلود  مچرپ  دندرک و  تعیب  يو  اب  دنتفریذپ و  ار  وا  توعد  یحاون  نیا  مدرم  دنتفر ، نیادم  طساو و 
نب جاجح  هدوب  نارگن  تحاران و  تخـس  هحفـص 458 ] دش و [  هدزتشحو  روصنم  دیـسریم ، روصنم  هب  یپایپ  بالقنا  هدـنبوک  رابخا  و 

حامرلل یـسفن  تبـصن  دناوخیم : ار  رعـش  نیا  دوخ ، اب  دنکیم و  رکف  و  دنزیم ، نیمز  هب  ار  شیاصع  هک  دید  دـش ، دراو  روصنم  رب  هبیتق ،
نانچ امش  دنادرگ ! زوریپ  تنمشد  رب  ار  وت  و  درادب ! رادیاپ  ار  تتزع  ادخ  تفگ : وا  هب  جاجح  [ . 716  ] لوعف كاذ  لثمل  سیئرلا  نا  ۀئیرد 

اهدادرت بورحلا و  رک  اـهرح و  یلع  اروبـص  تدـجو  اـهداربا  دـعب  مهل  ترحف  مهنیب  تدـقوا  مهبرح  نا  و  دـیوگیم : یـشعا  هک  دـیتسه 
تأرج ار  وا  اهنیا  هتفای و  عالطا  نم ، راتفر  ءوس  راک و  يراوشد  نارادفرط ، یمک  زا  میهاربا ، تفگ : درک و  جاجح  هب  ور  روصنم ، [ . 717]

هب اج  نآ  مدرم  و  هتشاذگ ، يراگزاسان  رس  اهراب  نینمؤملاریما  شترا  اب  هک  يرهش  نامه  دنک ، تکرح  ام  بناج  هب  هرـصب ، زا  ات  دناهداد ،
هک یلاح  رد  تسا . هداد  رارق  دوخ  ریت  فده  ار  ياهیحان  ره  هتخادنا و  دوخ  نماد  هب  ار  یحاون  مامت  و  دناهتـساخرب ! یـشکرس  تفلاخم و 
زا متـشاد و  لیـسگ  وا  بناج  هب  يداـیز  رازبا  ورین و  اـب  ار  یـسوم  نب  یـسیع  زوریپ ، تکرب و  اـب  یـصخش  دـجن ، مدرم  غارچ  مشچ و  نم 
هب زج  یناوت  ورین و  نینمؤـملاریما ، يارب  هک  اریز  درادزاـب ، ار  وا  هک  مدرک  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  متـسج و  کـمک  وا  ربارب  رد  دـنوادخ 
وا ناوریپ  تفرگ . روصنم  گنج  هب  نتفر  رب  میمصت  درک ، مهارف  ار  ورین  حالس و  هب  زهجم  نایهاپـس  میهاربا  هک  نیمه  تسین ! ادخ  کمک 

و دتسرفب . کمک  دندروخ ، تسکش  رگا  دتسرفب ، روصنم  گنج  هب  ار  نایهاپس  دنامب و  هرـصب  رد  دندرک ، داهنـشیپ  دندوب ، هرـصب  رد  هک 
عناوم دـننیبن ، ار  وت  رگا  و  دـننکیم ! راثن  ار  دوخ  ناـج  دـننیبب ، ار  وت  رگا  هک  دنتـسه  ییاـههورگ  هفوک  رد  دـنتفگ : هفوک  لـها  زا  یهورگ 

یتروص رد  تفاتش . روصنم  گنج  هب  اصخش  دوخ  و  دیدنسپ ، ار  نایفوک  داهنـشیپ  میهاربا ، تشاد ، دهاوخ  زاب  شروش  زا  ار  اهنآ  یفلتخم 
هب میمصت  نت ، رازه  هدزناپ  رب  غلاب  یهاپس  اب  روصنم  تشگیم . وا  بیصن  يزوریپ  دشیم و  طلسم  اهدادیور  هب  دنامیم  هرـصب  رد  رگا  هک 
هب ار  هاپـس  همدقم  یهدنامرف  داد ، رارق  هاپـس  لک  هدنامرف  ار  یـسوم  نب  یـسیع  شیوخ  دـهعیلو  هحفـص 459 ] تفرگ و [  میهاربا  اـب  دربن 
هک یتقو  دسریم  ناشرظن  هب  ناسانـش -  راتـس  ینعی  نادیلپ -  نیا  تفگ : درکیم ، یظفاحادخ  وا  اب  هک  یماگنه  و  داد . هبطحق  نب  دـیمح 
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تبقاع دندرگیمرب و  وت  بناج  هب  سپـس  ینکیم ، دروخرب  يو  اب  هک  نیا  ات  دنهدیم ، نالوج  وت  نایهاپـس  يوشیم ، وربور  میهاربا  اب  وت 
: دناوخیم ار  یماطق  راعشا  هار  نیب  رد  وا  هک  دندینش  دیدرونیم . رد  ار  ارحـص  دش و  نوریب  دوخ  نایهاپـس  اب  میهاربا  تسا . وت  اب  يزوریپ 
هنم و تلبقتسا  ام  رمألا  ریخ  اعامتسا و  هنم  ةرم  كدیزی  امم  کیلع  قیفشلا  ۀیـصعم  اعاطتـسا و  ام  بیهو  یهنأ  نذا  میکح  اهرب  دی  ول  روما 

هفوک تمس  هب  تکرح  زا  وا  ینامیشپ  رب  لیلد  راعشا  نیا  [ . 718  ] اعانصلا بلغ  ابیعت  یلب و  يرفت  اذا  میدألا  نکل  اعابتلا و  هعبتت  نأب  سیل 
یـسک اداـبم  هک  نیا  سرت  زا  و  دیـشک ، يرمخاـب »  » تمـس هب  ار  دوخ  هاپـس  دوب . رتهب  دوب  هدـنام  هرـصب  رد  وا  رگا  هک  دـش  مولعم  تسا و 

هک دـندرک ، ار  هفوک  لخاد  هب  نتفر  داهنـشیپ  یهورگ  تفرن و  هفوک  تمـس  هب  دنـشکب ، ار  ناکدوک  ای  هدـش و  صاخـشا  سومان  ضرعتم 
هاپس دش ، روهلعش  فرط  ود  نیب  گنج  شتآ  تفریذپن  ار  داهنـشیپ  نیا  میتفگ  هک  یلیالد  هب  اما  تسا ، یمتح  تروص  نیا  رد  شايزوریپ 
عیبر هب  ور  تشاد ، رارف  دصق  دوخ  دیسرت و  روصنم  دیسر . هفوک  هب  نایرارف ، ولج  هک  يدح  هب  دروخ ، تسکش  یعضو  نیرتدب  هب  روصنم 
قداص نخـس  سپ  وک  : » دروآ شدای  هب  دوب  هداد  تموکح  هب  نایـسابع  ندیـسر  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک  ار  يربخ  و  درک ،

راک تشگ و  هرصاحم  هک  نیا  زا  سپ  هحفص 460 ] ناکدوک [ »!!؟ ییاورنامرف  وک  و  دندیسرن ؟ تموکح  هب  ام  نادنزرف  هنوگچ  و  ناشیا ؟
سپ روصنم  نایهاپس  دنهد ! يرارف  ار  وا  موزل ، عقوم  رد  ات  داد ، رارق  رهـش  ياههزاورد  رد  ار  يراوس  ياهبکرم  نارتش و  دش ، تخـس  وا  رب 

یگمه دـندرب و  هلمح  هتـشگرب و  هراـبود  دـننک ، روـبع  نآ  زا  دنتـسناوتیمن  هک  ياهناـخدور  اـب  دروـخرب  رطاـخ  هب  مـه  نآ  تسکـش ، زا 
، دندروخ تسکـش  هک  یتقو  اما  دنهد  همادا  راکیپ  هب  یبسانم  ياج  زا  ات  دندوب  هدرک  روبع  دور  زا  میهاربا  نارای  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب ،

یـسیع دزن  دیربیم  رـس  هچ  ره  تخادرپ و  دربن  هب  هبطحق  نب  دیمح  دـنام ، دوخ  نارای  زا  یهورگ  اب  میهاربا  و  دـش ، اهنآ  رارف  زا  عنام  بآ 
هدایپ بسا  زا  ارم  تفگ : شنارای  هب  تفر و  يرانک  هب  دوخ  ياج  زا  راچان  دیرد ، ار  نآ  دروخ و  میهاربا  ناهد  هب  يریت  هاگان  داتـسرفیم ،

دنوادخ هک  میتساوخ  ار  يراک  ام  دوب » هتفرگ  قلعت  نینچ  دـنوادخ  يهدارا  : » تفگیم هک  یلاح  رد  دـندرک ، هدایپ  شبـسا  زا  ار  وا  دـینک ،
دنتشادیم و زاب  نمشد  هلمح  زا  دنتفرگ و  ار  وا  فارطا  وا ، صوصخم  نارای  باحصا و  دوب . يرگید  زیچ  وا  تساوخ  هکلب  دوب ، هتساوخن 

رود دوخ  ياج  زا  ار  اهنآ  ات  دینک  هلمح  دنعمج ، اجکی  هک  ياهتـسد  نیا  رب  تفگ : هبطحق  نب  دیمح  دـندیگنجیم ، وا  ناج  ظفح  رطاخ  هب 
ادـج میهاربا  زا  ار  اهنآ  هک  نیا  ات  دـندیگنج  اهنآ  اب  دـندرک و  هلمح  دـیمح  ناوریپ  دـناهدش ! عمج  اـج  نآ  هچ  يارب  هک  دـینادب  و  دـینکب !

زا یکی  هلیسو  نیدب  [ . 719  ] داتسرف روصنم  دزن  ار  رس  داتفا و  هدجـس  هب  یـسیع  دندروآ ، یـسیع  دزن  هب  هدیرب و  ار  میهاربا  رـس  دندرک و 
متس و تساوخیم  هک  دیچیپ  مه  رد  مالسا  ناهج  رد  یتیصخش  گرزب  رمع  راموط  و  دروخ ، قرو  سدقم  داهج  تاحفص  نیرتناشخرد 
كاپان و روصنم  هب  راوگرزب  دیهش  نآ  لتق  ربخ  هک  نیمه  دنادرگ . زاب  مالسا  ناهج  هب  ار  هنادنمتفارش  یگدنز  و  دزاس ، دوبان  ار  يرگمتس 
رد هک  ار  ییاذـغ  و  دوب ! هدـش  هدروآرب  شیاههتـساوخ  اهنامرآ و  ماـمت  اریز  دـنک  زاورپ  یلاحـشوخ  زا  هک  دوب  کـیدزن  دیـسر ، هیاـمورف 

[ . ] 720 « ] دـنک مورحم  اهاذـغ ، رگید  اذـغ و  نیا  ندروخ  زا  ارم  تساوخیم  وا  : » تفگ شناـیفارطا  هب  دروـخ و  یتـحار  هب  دوـب  شوـلج 
ندرب نیب  زا  روظنم  هب  هکلب  دوبن ، نآ  ذـیاذل  ایند و  تسایر  رطاخ  هب  تلادـع  قح و  ربهر  میهاربا ، تکربرپ  ماـیق  هک  یتسارب  هحفص 461 ]

تـضهن نیا  اققحم  دوب . هدـنکفا  هیاس  روصنم  راگزور  رد  هک  دوب  یتشحو  سرت و  تموکح  زا  مدرم  تاجن  و  ملظ ، يدوباـن  يراـکهبت و 
هک یلاح  رد  روصنم  تسا . هدوب  مدرم  يهدوت  یگدـنز  رب  نآرق  ماکحا  ندرک  هدایپ  یناسنا و  یلاع  هنومن  ندیـشخب  ققحت  رطاخ  هب  ـالاو ،

ناورمینب يارب  رتهاوـخریخ  جاـجح  زا  ار  یـسک  نـم  دـنگوس  ادـخ  هـب  : » تـفگ درک و  سلجم  نارـضاح  هـب  ور  دوـب  رورـسم  ناـمداش و 
يوما ناگرزب  زا  جاجح  تعاطا  زا  رتشیب  اهنآ  هک  درک  دومناو  روصنم  هب  تساوخیم  هک  یلاح  رد  یبض -  هرهز  نب  بیـسم  ماهدـیدن !!!؟

هک دنگوس  ادخ  هب  میشاب  هدنام  بقع  ام  هک  تسا  هتفرگن  تقبـس  ام  زا  يراک  چیه  رد  جاجح  نینمؤملاریما ! ای  : » تفگ دنتـسه -  وا  عیطم 
نامرف ار  ام  وا  دالوا  نتشک  هب  امش  هک  یلاح  رد  دشاب  رتزیزع  ام  يارب  ص )  ) ربمایپ زا  هک  تسا  هدیرفاین  ار  یسک  نیمز  يانهپ  رد  دنوادخ 
نتسشن تلهم  هک  نیـشنب ! : » دز داد  دش و  تحاران  وا  نخـس  زا  روصنم  میتسین »؟ وت  هاوخریخ  ام  ایآ  میدرک ، ارجا  ار  وت  روتـسد  ام  يداد و 

اریز تخادرپ ، مدرم  هجنکش  ملظ و  هب  هرسکی  نآ  زا  سپ  رگمتس ، توغاط  نیا  دش و  روصنم  ماک  هب  تنطلس  نایولع ، مایق  زا  سپ  یباین »!
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هدـنامیقاب یبوکرـس  هجنکـش و  هب  عورـش  و  دوب ! هدیـشاپ  مه  زا  رگید  دوـب  كاـنمیب  دیـسرتیم و  اـهنآ  زا  روـصنم  هک  ریخ ، ياـهورین  هک 
هک یتخس -  تدش و  رطاخ  هب  ار -  فصو  لباق  ریغ  ياهیتحاران  عاونا  زا  یخرب  لیذ  رد  ام  و  درک ، ناشیا  نداد  رارق  انگنت  رد  و  نایولع ،

مینکیم : وگزاب  دمآ  اهنآ  رس  رب 

اهراوید يال  رد  نداد  رارق 

ادیپ اهنآ  زا  هک  ار  یسک  ره  درک و  اهنآ  ناگدنامیقاب  يوجتسج  هب  عورش  مامت  ششوک  اب  روصنم ، تسـشن ، ورف  نایولع  بالقنا  هک  یتقو 
ابیز تروص و  شوخ  هک  نسح  دالوا  زا  ياهچبرسپ  هب  هلمج  زا  دادیم . رارق  يرجآ  یچگ و  ياهراوید  یلاخ  ياههیاپ  طسو  رد  درکیم ،

دارفا زا  یکی  دزاسب و  راوید  نآ  ییالاب  دراذـگب و  هحفـص 462 ] راوید [  يال  رد  ات  داد  روتـسد  درپس و  ییانب  هب  ار  وا  تفاـی ، تسد  دوب ،
یقاب راوید  رد  ياهنزور  تخوس و  وا  لاح  هب  شلد  اما  تشاذـگ ، راوید  يال  ار  وا  انب  دـنک ، تراـظن  اـت  دراـمگ  وا  رب  ار  شناـنیمطا  دروم 
بـش یکیرات  رد  راوید  نیا  يال  زا  ار  وت  نم  نک  ربص  دوشیمن ، وت  هب  يراک  چیه  تفگ : هچبرـسپ  نآ  هب  و  دوش ! لخاد  اوه  ات  تشاذـگ 

نم و نوخ  يهظحالم  ادخ  رطاخ  هب  تفگ : و  دروآ ، نوریب  ار  يولع  هچبرسپ  نآ  دمآ و  ءانب  دش ، کیرات  بش  هک  یتقو  مروآیم . نوریب 
ادـخ لوسر  تدـج  هک  مدیـسرتیم  نوچ  مدروآرد ، بش  یکیراـت  رد  ار  وت  نم  اریز  نک ، ناـهنپ  ییاـج  ار  تدوخ  نکب و  ار  منارگراـک 

هب تساوخ  انب  زا  هچب  رـسپ  نآ  دـیامن ، یفخم  ار  شدوخ  هک  درک  دـیکأت  و  دوش ! نم  مصخ  راگدرورپ ، رـضحم  رد  تمایق  زور  رد  (ص )
هب انب  تفر و  راید  مادک  هب  تسنادن  سک  چیه  و  درک ، رارف  رـسپ  نآ  دوخ  و  دنک ! یباتیب  رتمک  دریگب و  مارآ  شلد  ات  دهد  ربخ  شردام 
نآ ردام  يادص  هک  دـیمهف  دیـسر ، شـشوگ  هب  لسع  روبنز  همزمز  نوچ  ياهیرگ  يادـص  تفر ، دوب  هتفگ  يولع  رـسپ  هک  ياهناخ  نامه 

[ . 721 . ] تشگرب دش و  لاحشوخ  وا  داد و  وا  هب  ار  شدنزرف  ربخ  تسا  هچبرسپ 

نایولع ياهرس  يهنازخ 

« هطیر  » هب روصنم  هک ، تسا  رارق  نیا  زا  دوب  يولع  كدوک  و  ناوج ، ریپ ، ياهرس  زا  هدنکآ  بئاصم و  هودنا و  زا  رپ  هک  ياهنازخ  ناتـساد 
هتـشون نینچ  ار  ناتـساد  نیا  يربط  دنیاشگن ، زاب  يو  گرم  زا  سپ  ات  ار  اج  نآ  وا ، دوخ  هن  يدـهم و  هن  هک  درک  تیـصو  يدـهم  رـسمه 

ير یهار  يدـهم  رفعجوبا ، تمیزع  زا  شیپ  دـیبلط -  ار  يدـهم  رـسمه  سابعلاوبا  رتخد  هطیر »  » دـش جـح  مزاع  روصنم  هک  یتقو  : » تسا
دیابن وا  يدهم و  زج  یـسک  تفگ  و  درپس ، وا  هب  ار  هنازخ  ياهدیلک  هلمج  زا  درک ، شرافـس  وا  هب  تساوخیم  هک  ار  هچنآ  و  دوب -  هدـش 

اب یـسک  هک  نیا  نودب  يدهم  وا و  دـندش  نئمطم  هک  نیا  زا  سپ  دـننک ، لصاح  نانیمطا  روصنم  ندرم  زا  هک  نیا  ات  دوش ، هاگآ  اهنآ  زا 
هحفـص يو [  هب  ار  اهدیلک  نز  نآ  تشگرب  دادغب )  ) مالـسلا ۀنیدم  هب  ير  زا  يدهم  هک  نیمه  دننک . زاب  ار  هنازخ  نآ  رد  دنورب  دشاب  اهنآ 

هک یتقو  دـنکن ، زاب  ار  رد  هدـشن ، ملـسم  روصنم  گرم  ات  زین ، وا  دوخ  دوش و  علطم  دـیابن  یـسک  هک  درک  شرازگ  ار  ناـیرج  داد و  [ 463
نآ لـخاد  هک  دـید  ار  یگرزب  رـالات  هاـگان  درک ، زاـب  ار  رد  نآ  هطیر »  » هارمه هب  دیـسر ، تفـالخ  هب  يدـهم  دـش و  یمتح  روـصنم  ندرم 

نادرم ناکدوک و  نایم  نآ  رد  و  دـناهتخیوآ ، هدـش ، هتـشون  اهنآ  بسن  هک  يذـغاک  اهنآ ، شوگ  هب  تسا و  نایبلاط  ياههتـشک  زا  یهوبنا 
رد ار  اهنآ  يهمه  و  دندنک ، یلادوگ  ات  داد  روتـسد  و  دیزرل ! دوخ  هب  دید ، ار  هرظنم  نآ  يدـهم  هک  یتقو  دراد ، دوجو  يدایز  ریپ  ناوج و 

شخبدوس يدـنزرف  لام و  هک  يزور  نآ   ) يارب ار  هنازخ  نآ  روصنم ، دـبال ، [ . 722 .« ] دـنتخاس هزاغم  نآ  يور  هدرک و  نفد  لادوگ  نآ 
!! تسا هدوب  هدرک  هتخودنا  [ ) 725 ، ] دزگیم نادند  هب  ار  شیاهتسد  رگمتس   ) هک يزور  نآ  [ ، 724 ( ] لصفلا موی   ) يارب [ ، 723 !( ] تسین

نایولع تشذگ  محر و  ياضاقت 

کیرحت ثعاب  تساوخرد  همه  نیا  هاگ  چیه  اما  دندرکیم  وفع  تساوخرد  وا  زا  دنتـشاد و  تورم  محر و  مشچ  توغاط ، نیا  زا  نایولع 
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رتخد ناهگان  رفـس ، يانثا  رد  دـش و  مارحلا  هللاتیب  یهار  وا  دـیدرگن ، دوش ، اهنآ  شـشخب  بجوم  هک  یتورم  محر و  یناـسنا و  فطاوع 
امدهتم هنـس  اریبک  محرا  دیزی و  دقفل  كدقفل ال  اومتی  مهنا  دیزیینب  راغـص  محرا  دناوخ : وا  رب  ار  روآتقر  راعـشا  نیا  نسح  نب  هللادـبع 

اندج نم  مکدج  ام  اننیب  ۀـبیرقلا  محرلاب  تدـج  نا  دیعـص  لکب  هب  نلتقنل  انتیزج  انمرجب و  تذـخا  نئل  دویق و  لسالـس و  نیب  نجـسلا  یف 
يا : » تفگ نینچ  هللادـبع  رتخد  خـساپ  رد  وا  و  دادـن ! ناکت  ار  وا  گنـس  لد  روآتقر ، تساوخرد  نیا  اما  هحفـص 464 ] [ . ] 726  ] دیعبب

نیرخآ ات  دنام ، اج  نآ  رد  وا  و  دنتخادنا ، یلاچهایـس  هب  ار  رتخد  نآ  ات  داد  روتـسد  هاگنآ  يدروآ »! نم  رطاخ  هب  دش  بوخ  هللادبع  رتخد 
لباق نآ  يارب  ياهزادنا  هک  دوب  هدیـسر  تواسق  یگیامورف و  بتارم  نیرتتسپ  هب  روصنم  هک  اقح  دـناسر .! نایاپ  هب  ار  شرمع  ياههظحل 

تسین . روصت 

هنادواج یتیصخش  قداص  ماما 

عاونا ناناملـسم و  ياهیراتفرگ  اهیتخـس و  دهاش  وا  دش ، التبم  اهجنر  اهیراتفرگ و  عاونا  مامت  هب  روصنم ، نامز  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
ياههنحص رد  تکرـش  زا  وا  يراددوخ  طایتحا و  مغر  یلع  روصنم -  گنچ  زا  يو  ندنام  ملاس  و  دوب ، نایولع  ياههجنکـش  یبوکرس و 

زا شیب  رگید  هک  متسج  اج  نآ  ات  ار  تمالس  زار  : » تسا راوگرزب  نآ  روهشم  نخس  بلطم  نیا  رب  لیلد  و  تسا ! یتفگش  ثعاب  یسایس - 
تسا نکمم  یتفاین  یتسج و  مه  یمانمگ  رد  رگا  اما  دشاب ، یمانمگ  رد  دیاش  دشاب  طوبرم  يزیچ  هب  یتمالـس  رگا  مدید  دوبن ، نکمم  نآ 

ات تفرگ  میمصت  اهراب  روصنم ، دشاب ». مرگرـس  تولخ  نیا  هب  و  دنک ، تولخ  دوخ  اب  هک  تسا  یـسک  یتخبـشوخ  و  دشاب ! یـشوماخ  رد 
هتفشآرب مشخ  زا  هک  یلاح  رد  درک ، راضحا  ار  وا  راب  نیدنچ  و  دنادرگزاب . شدوخ  هب  ار  وا  رکم  دنوادخ  اما  دزیرب ، ار  ترضح  نآ  نوخ 

رضاح ار  راوگرزب  نآ  هحفص 465 ] ات [  داد  تیرومأم  ار  عیبر  راب ، کی  درک . عفد  ار  وا  رش  دنوادخ  یلو  تشاد  ار  وا  نتشک  دصق  و  دوب ،
! دروایب تلاح  نامه  هب  تفای  هک  یلاح  ره  رد  ار  وا  و  دورب ، ترضح  نآ  دزن  هک  داد  روتسد  وا  هب  داتسرف و  ار  دمحم  شرسپ  عیبر  و  دنک ،
، دوجوم عضو  رد  دـناوتن  ات  وش  دراو  ربخیب  نکن و  زاب  ار  هناخ  رد  و  ورب ، الاب  هناـخ  راوید  زا  و  ورب ! دـمحم  نب  رفعج  دزن  تفگ : نینچ  و 
: درک ضرع  دش ، غراف  زامن  زا  هک  نیمه  دید  زامن  لاح  رد  هداتـسیا  ار  مالـسلاهیلع  ماما  تفر و  شردـپ  روتـسد  نب  دـمحم  دـهد ! يرییغت 
رب دروآ و  لاح  نامه  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوب  نیا  مرادـن . ار  ياهزاجا  نینچ  نم  مشوپب . ار  مساـبل  اـت  راذـگب  دـبلطیم  ار  وت  هفیلخ 

تبسن ار  دوخ  دسح  نیک و  مشخ و  وت  رفعج ! يا  : » تفگ نیگآمشخ  یتاملک  اب  درک و  راوگرزب  نآ  هب  ور  روصنم  تخاس ، دراو  روصنم 
دـسح زج  دنوادخ  ینزب ، مهب  ار  ناشیا  تنطلـس  ات  ینکیم  یعـس  هچ  ره  وت  هک  نیا  اب  ینکیمن ، كرت  سابع  نادنزرف  زا  هداوناخ  نیا  هب 

چیه نم  ییوگیم ، وت  هک  ییاهزیچ  نیا  زا  نینمؤملاریما : ای  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دـنکیمن ». وت  دـیاع  يزیچ  رتشیب ،
چیه دـندوب و  رتنمـشد  سک  همه  زا  امـش  ام و  هب  تبـسن  اـهنآ  هک  ینادیم  وت  مدوب ، هیماینب  تموکح  ناـمز  رد  نم  ماهدرکن ! ار  مادـک 

زا و  مدرکن ، يراتفردب  دنتـشاد -  اور  نم  رب  هک  ییاهمتـس  يهمه  اب  اهنآ -  هب  تبـسن  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتـشادن ، تفالخ  رد  یقح 
رد سک  همه  زا  و  نم ، يوـمع  رـسپ  وـت  هک  یلاـح  رد  مـنکب ؟ ار  يراـک  نـینچ  ارچ  امـش  اـب  نوـنکا  مـه  و  دیـسرن ! ناـشیا  هـب  يدـب  نـم 

رکف هب  تخادـنا و  ریز  هب  رـس  یتعاس  روصنم  منکیم »!؟ ار  راک  نیا  هنوگچ  تسا ، رتشیب  امـش  تبحم  فطل و  يرتکیدزن و  يدـنواشیوخ 
تخادـنا و راوگرزب  نآ  وـلج  دروآرد ، يداـیز  ياـههمان  و  يراـکهانگ » یتـفگ و  غورد  : » تفگ درک و  دـنلب  ار  شرـس  دـعب  تفر و  ورف 

! ] دننک تعیب  وت  اب  دننکشب و  ارم  تعیب  ات  ياهدرک  تعیب  هب  توعد  ار  اهنآ  هتـشون و  ناسارخ  مدرم  هب  هک  تسا  وت  ياههمان  اهنیا  تفگ :
هار ماهتشادن و  ار  يراک  نینچ  هدارا  ماهدرکن و  ار  راک  نیا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  نینمؤملاریما ! ای  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  هحفص 466 ]

رگا تسا ، هتشگ  یلوتسم  نم  رب  يریپ  فعض  هک  ماهدیـسر  ینـس  هب  نم  نونکا  متـسه ! وت  عیطم  لاح  ره  رد  نم  تسین و  نیا  نم  شور  و 
: دز گناب  هیامورف ، كاپان  نآ  تسا ». کیدزن  نم  گرم  هک  اریز  دسر ، ارف  مگرم  هک  یتقو  ات  تسرفب  اهنادنز  زا  یکی  هب  ارم  یهاوخیم 

يهضبق و  دیشک ، فالغ  زا  بجو  کی  ردقب  ار  ریـشمش  و  درب ، ریـشمش  يهضبق  هب  تسد  دنکفا و  ریزب  رـس  هاگنآ  تسین ! یـششخب  رگید 
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مرـش يریپ  نس  نیا  اب  رفعج ! يا  : » تفگ یتشرد  نانخـس  اب  دومن و  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ور  و  درک ، فـالغ  هب  هراـبود  تفرگ ، ار  ریـشمش 
نیب و  دوش ، هتخیر  اهنوخ  یهاوخیم  يزادـنایم ؟ فالتخا  ناناملـسم  نیب  ینکیم و  اپب  هنتف  يراد ، هک  يدـنواشیوخ  يهمه  اب  يرادـن و 

اههمان نیا  هن  ماهتشونن ، ار  اههمان  نیا  نم  نینمؤملاریما ! ای  مسق ، ادخ  هب  هن  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  ینک »؟ اپب  بوشآ  نادرمتلود  مدرم و 
دیـشک و فالغ  زا  عارز  کی  يهزادـنا  هب  ار  ریـشمش  توغاط ، نآ  زاب  تسا ». نم  رهم  رهم ، هن  نم و  طخ  طـخ ، نیا  هن  و  تسا ، نم  لاـم 

نیا ات  دروآیم ، رذـع  مالـسلاهیلع  ماما  درکیم و  شاخرپ  روط  نیمه  روصنم  درک . فالغ  رد  هرابود  اما  تفرگ ، ریـشمش  هضبق  هب  تسد 
، درک دنلب  ار  شرـس  هک  نیا  زا  سپ  تخادنا و  ریز  هب  ار  شرـس  ياهظحل  درک و  فالغ  رد  سپـس  دیـشک ، فالغ  زا  ار  ریـشمش  مامت  هک 

نساحم هب  نآ  زا  يرادقم  تفرگ و  ار  نادکشم  دروایب  ار  نادکشم  ات  داد  روتـسد  عیبر  هب  و  ییوگیم ! تسار  وت  هک  منکیم  رکف  تفگ :
! تخادرپ راوگرزب  نآ  زا  لیلجت  مارتحا و  هب  هزادنا  زا  شیب  و  دش ، نیگشم  راوگرزب  نآ  دیفس  نساحم  هک  يروط  هب  دز ، مالسلاهیلع  ماما 
هحفـص 467] [ . ] 727 . ] داد رارق  وـفع  دروـم  ار  وا  درک و  هدـهاشم  راـگدرورپ  بناـج  زا  هک  دوـب  ياهزجعم  لـیلجت ، همه  نیا  تلع  هتبلا 

ناشخرد يهزاوآ  مسا و  دندرکیم و  مارتحا  ار  وا  ناناملسم  مامت  هک  دوب  تهج  نآ  زا  مالسلاهیلع  ماما  هب  تبـسن  روصنم  يهنیک  نیرتشیب 
راوگرزب نآ  مولع  لیاضف و  زا  دوب و  مالـسلاهیلع  ماما  زا  نخـس  مالـسا  ناهج  ماـمت  رد  دوب . هداد  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  روصنم  ماـن  ماـما ،

ماـما هـب  تـهج  نادـب  دروآرد ، دوـخ  ناـیفارطا  يهرمز  رد  مـکمک  ار  وا  تساوـخیم  رگمتــس ، توغاـط  نآ  یفرط  زا  دــندزیم . فرح 
مالـسلاهیلع ماما  هک  درکیم  ناـمگ  وا  دـنراد »؟ دـش  تفر و  اـم  دزن  رگید  مدرم  هک  ناـنچ  ییآیمن ، اـم  دزن  وت  ارچ  : » تشون مالـسلاهیلع 

نتسویپ زا  مالسلاهیلع  ماما  هک  تسنادیمن  یلو  دباتشیم ، وا  دزن  هب  دریذپیم و  ار  وا  داهنشیپ  دوز  ایند ، هب  ناگتفیرف  زا  يرایـسب  نوچمه 
باذـع ار  امـش  سپ  دـینکن ، لـیم  دنراکمتـس ، هک  یناـسک  يوسب  و  : » دراد دوخ  مشچ  ربارب  رد  ار  هکراـبم  يهیآ  نیا  و  دراد ، زیهرپ  وا  هب 

وت زا  تسا ، ام  دزن  رد  هک  ایند  زا  رادقم  نآ  : » تشون خساپ  رد  درک ، تئارق  ار  روصنم  يهتـشون  هک  نیا  زا  سپ  [ . 728 .« ] دریگ ارف  خزود 
کیربت يارب  ات  میراد  غارس  یتمعن  وت  رد  هن  میاهتسب و  لد  نادب  ام  تسا ، وت  دزن  رد  ترخآ  زا  هچنادب  هن  و  میتسین ، كانمیب  نآ  يهرابرد 

ارچ سپ  مییآ ، وت  دزن  هب  يرادلد  تیلـست و  يارب  ات  ینادیم  يراتفرگ  دوخ ، يارب  وت  ار  يايراتفرگ  هن  میباتـشب و  وت  رادید  هب  نآ  نتفگ 
تردـق و ار  وا  لد  مشچ  هتخاـس و  رورغم  ار  وا  اـیند  هک  اریز  دـیمهفن ، ار  مالـسلاهیلع  ماـما  نخـس  ياـنعم  روصنم  اـما  مییاـیب »!؟ وت  دزن  هب 
!« ینکیم تحیصن  ار  ام  یشاب  هک  ام  هارمه  وت  هتبلا  : » تشون خساپ  رد  دناوخ  ار  مالسلاهیلع  ماما  يهمان  هک  یتقو  دوب ، هدرک  روک  تنطلس 

هارمه وت  اب  دـشاب  ترخآ  بلاـط  هک  ره  دوب و  دـهاوخن  وت  حـصان  هاوخریخ و  دـشاب ، اـیند  بلاـط  سک  ره  : » داد خـساپ  مالـسلاهیلع  ماـما 
يور یـسگم  دوب و  مالـسلاهیلع  ماما  اب  يزور  هحفـص 468 ] دیـسرن [ . دوخ  نامرآ  هب  دنام و  زاب  دوخ  میمـصت  زا  روصنم  دـش ». دـهاوخن 

تفـشآرب و روصنم  هک  دش  رارکت  يردـقب  راک  نیا  تشگرب ، هرابود  سگم  درک ، رود  ار  سگم  دوخ  تسد  اب  تسـشن ، روصنم  تروص 
اب درکن و  وا  هب  یهجوت  مالـسلاهیلع  ماما  تسا »؟ هدیرفآ  هچ  يارب  ار  سگم  دنوادخ  هللادبعوبا : يا  : » تفگ درک و  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ور 

دش و تحاران  خساپ  نیا  ندینـش  زا  روصنم  دلامب »! كاخ  هب  ار  نارگمتـس  غامد  ات  هدـیرفآ  نیا  يارب  : » داد خـساپ  يو  هب  مامت  یئانتعایب 
. دروآ مهارف  ار  وا  لتق  يهلیـسو  هدرک و  ریگلـفاغ  ار  ماـما  هنوگچ  هک ، درکیم  رکف  اهتدـم  دـمآ و  نارگ  يو  رب  ماـما ، ییاـنتعایب  نیا 
رد شلمع  راع  گنن و  هب  یهجوت  هک  نآ  نودب  دـنزب ، مالـسا  رد  تایانج  نیرتالاب  هانگ و  نیرتگرزب  هب  تسد  ات  تفرگ  میمـصت  توغاط 
رهز هنیدـم ، رد  دوخ  لماع  يهلیـسو  هب  دـیچرب و  ار  ماما  ندرک  مومـسم  هئطوت  هک  دوب  نیا  دـشاب . هتـشاد  ترخآ  رد  منهج  شتآ  و  اـیند ،
جنر درد و  دـش و  هراـپ  هراـپ  شندـب  ياـضعا  دروخ ، ار  رهز  نآ  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  یماـگنه  دـیناروخ . راوگرزب  نآ  هب  ار  ياهدنـشک 

رد یگمه  هک  نآ  زا  سپ  دننک و  عمج  ار  شناگتسباو  نادنزرف و  ات  داد  روتسد  دیسر ، شتافو  کیدزن  نوچ  درک . ساسحا  ار  ینیگمهس 
زامن هک  یسک  نآ  دسریمن  ام  تعافش  هب  زگره  : » تفگ دومرف و  ناشیا  هب  ار  جرارپ  تیـصو  نیا  دندش ، عمج  راوگرزب  نآ  رتسب  فارطا 

ياهتیصو هداد و  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  شرـسپ  یناهنپ  هک  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هاگنآ  درامـشب ». کبـس  ار 
، روصنم رفعجوـبا  زا : دـنترابع  هک  درک  یفرعم  دوـخ ، ینیـشناج  هب  ار  نت  جـنپ  مدرم ، ربارب  رد  دوـب ، هدرک  ترـضح  نآ  هب  ار  یـصوصخم 
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! داد ماجنا  تشاد ، رفاک  يهطلـس  بناج  زا  شدنزرف  ناج  رب  هک  یـسرت  زا  ار ، راک  نیا  و  هدیمح ، یـسوم و  هللادـبع ، نامیلـس ، نب  دـمحم 
ماـما یـصو  اـت  داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  شرازگراـک  هب  روصنم  هک  دـش  نشور  یبوخ  هب  بلطم  نیا  شتاـفو  زا  سپ  هک  يروط  ناـمه 

اهنآ زا  یکی  دوخ  روصنم ، هک  دنتـسه  نت  جنپ  اهنآ  تشون ، يو  هب  شرازگراک  اما  دـشکب ، تسا -  هدـش  صخـشم  رگا  ار -  مالـسلاهیلع 
تقاط جنر  ساسحا  و  تفرگ ، تدش  مالـسلاهیلع  ماما  درد  درادن . دوجو  اهنیا  نتـشک  يارب  یهار  چـیه  تفگ : روصنم  هک  دوب  نیا  تسا !

هحفـص 469] يادـخ [  اب  درک و  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  ندـناوخ  هب  عورـش  دیـسر ، ارف  یمتح  گرم  يهماگنه  نوچ  و  تشاد ، ار  ییاسرف 
ناردـپ زج ، هک  یگرزب  حور  نآ  درک و  زاورپ  نیرب  تشهب  هب  شکاپ  حور  هک  نیا  اـت  دـیلانیم ، وا  هاـگرد  هب  دومنیم و  زاـین  زار و  دوخ 

یلعا قیفر  هب  تسا ، هدـشن  هدـیرفآ  مدرم ، هب  هجوت  و  يراکوکین ، ملع ، ملح ، رد  ناراـگزور  يهدـنیآ  هتـشذگ و  رد  وا  ریظن  شراوگرزب ،
شناد و حور  شرتسگ  و  یناسنا ، راکفا  يرگنـشور  رد  ار  دوخ  یگدـنز  تاقوا  ماـمت  هک  یمالـسا ، رـالاس  هلفاـق  مالـسا و  ربهر  تسویپ .
و دیدرگ ، نآ  راچد  مالسا ، ناهج  هک  دوب  یمهم  ياهدادیور  زا  ماما ، تلحر  تفگ . یگدنز  دوردب  درک ، فرص  مدرم ، نایم  رد  تلیضف 
هیرگ و يادص  هنیدم  ياههناخ  مامت  زا  و  دش ، دنلب  نویـش  هلان و  نایمـشاه  ياههناخ  زا  دیزرل . دوخ  هب  نآ ، رثا  رد  شدیما  ياهخاک  مامت 
ار یـضعب  تخاس . برطـضم  نارگن و  هدـیچیپ و  مهرد  ار  اهنآ  هک  دوب  راوگان  تخـس و  مدرم  يارب  نانچ  دـماشیپ  نیا  و  تساخرب ، ناغف 
رد و  اهنآ ، هاگهانپ  هک  یگرزب  تیصخش  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  دندیلانیم و  دندزیم و  دایرف  یضعب  و  شوماخ ، هدش و  ریگولگ  هدقع 

یبلق اب  ترـسح و  مغ و  زا  هتـسخ  یلد  اب  مالـسلاامهیلع ، رفعج  نب  یـسوم  ماما  دـندرکیم . ییارـسهحون  دوب ، ناـنآ  زاـسهراچ  روما  ماـمت 
داد و لسغ  ار  رهطم  ندب  هک  نیا  ات  دیرابیم ، کشا  هزادنا  یب  هک  یلاح  رد  درک ، شراوگرزب  ردپ  زیهجت  هب  عورـش  تبیـصم  زا  هتخادگ 
هک ياهمامع  نهاریپ و  و  دناشوپ ، شنت  رب  مارحا  تروص  هب  و  درک ، نفک  رصم -  ياهاتسور  زا  یکی  هب  بوسنم  يوطـش -  يهماج  ود  هب 

و دیچیپ ، دوب ، هدـیرخ  رانید  لهچ  هب  دوخ  مالـسلاهیلع ، یـسوم  ماما  هک  يدرب  هب  نینچمه  و  دوب ، مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  هب  قلعتم 
عامتجا مدرم  هوبنا  هک  یلاح  رد  دش ، لمح  مدرم  ناتـشگنا  يور  رهطم  ندـب  و  دـناوخ . زامن  رهطم ، ندـب  نآ  رب  زیهجت ، زا  تغارف  زا  سپ 

، دوخ هاگلزنم  نیرخآ  رد  مالـسلاامهیلع ، نیدباعلانیز  شدج  رقاب و  ماما  شردپ  دقرم  راوج  رد  دندروآ و  سدـقم  عیقب  هب  دـندوب ، هدرک 
لوقا و هحفص 470 ] تفگ [ : ار  راعشا  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  نادقف  رد  داتـسیا و  ربق  رانک  [ 729  ] هریرهوبا فورعم ، رعاش  و  دـندرک . نفد 

نوثاحلا اثح  ةادغ  قهاش  ءایلع  هسأر  نم  يوث  اریبث  يرثلا  یلا  نولمحت  اذام  نوردـتأ  قتاع  هیلماح و  نم  لهاک  یلع  هنولمحی  هب  اوحار  دـق 
یـسوم ماما  هب  ناناملـسم  یناوخانث ، مسارم  مالـسلاهیلع و  ماما  نفد  زا  غارف  زا  سپ  [ . 730  ] قرافملا قوف  ناک  البق  اـبارت و  هحیرـض  قوف 

رطاخ هب  مدرم  زا  زین  وا  دـندرک ، شراوگرزب  ردـپ  تلحر  كاندرد  تبیـصم  رد  يدردـمه  راهظا  و  دـنتفگ ، تیلـست  هیزعت و  مالـسلاهیلع 
، ماما دنتفرگ ، ار  وا  فارطا  هژیو ، باحصا  تیب و  لها  و  تشگرب ، هناخ  هب  هک  نیا  ات  درکیم ، يرازگساپس  اهنتفگ ، تیلـست  يدردمه و 

نیا و  دندرک ، نشور  یغارچ  تسا -  مسر  تنـس و  هک  يروط  نامه  دوب - ، هتفر  ایند  زا  شردـپ  هک  یلحم  نآ  رد  ات  داد  روتـسد  اجنامه 
، مالسلاامهیلع رفعج  نب  یـسوم  ماما  [ . 731 . ] دـندروآ قارع  هب  رظن  تحت  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یتقو  ات  دـشیم ، نشور  هراومه  غارچ 
و [ 732  ] دوب لاـس  تسیب  تقو  نآ  رد  شفیرـش  رمع  تفرگ و  هدـهعرب  شراوگرزب -  ردـپ  تاـفو  زا  سپ  ار -  تما  ربهر  يـالاو  بصنم 

تشاذگیم . رس  تشپ  ار  شتنطلس  لاس  نیمهد  روصنم 

یسوم ماما  هب  هعیش  عوجر 

ماما شدنزرف  هب  يو  زا  سپ  تسشن  مالسلاهیلع  هحفص 471 ] قداص [  ماما  دوخ ، یناحور  گرزب  ربهر  كوس  هب  هعیش ، ناهج  هک  نیمه 
زا سپ  تماما  نییعت  يارب  ار ، دوخ  یغیلبت  ياـههورگ  دـندوب ، تماـما  هب  دـقتعم  هک  یقطاـنم  ماـمت  زا  درک و  هعجارم  مالـسلاهیلع  یـسوم 

تماما هب  دندرک و  تاقالم  مالسلاهیلع  یـسوم  ماما  اب  دندمآ و  هنیدم  هب  اههورگ  نیا  و  دنداتـسرف ، مالـسلاهیلع  قداص -  ماما  هللادبعوبا - 
 - هک ياهتسجرب  تافص  مامت  حالص و  اوقت و  نامیا  ملع ، زا  هک  ار  هچنآ  يهمه  و  دنتـسب ، تعاطا  تیالو و  نامیپ  وا  اب  هدروآ و  نامیا  وا 
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سک چیه  رد  هدیزگرب -  تسار  هار  هب  شناگدنب  داشرا  يارب  كاپ و  يدیلپ  زا  هتشادزاب و  اهـشزغل  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک  رد  زج 
ياهتیـصخش ناگرزب و  زا  یکی  ملاس -  نب  ماـشه  دـنتفای . زین  راوگرزب  نآ  دوجو  رد  هدوب ، شراوگرزب  ردـپ  دوجو  رد  دوشیمن و  تفاـی 

نب دمحم  اب  نم  دیوگیم : شراوگرزب  ردـپ  تافو  زا  سپ  مالـسلاهیلع ، یـسوم  ماما  هب  شناردارب  و  دوخ ، عوجر  تیفیک  هب  عجار  هعیش - 
هدـش عمج  نامگ  نیا  هب  رفعج  نب  هللادـبع  فارطا  مدرم  میدوب ، مه  اب  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  تاـفو  ماـگنه  هب  قاـط -  نمؤم  ناـمعن - 

، تفرگ مارآ  سلجم  هک  نیمه  میدش ، دراو  وا  رب  دوخ  نارای  اب  نم  دشابیم . شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  ماما  و  رما ، بحاص  وا  هک ، دـندوب 
! مین مهرد و  ود  تسا ؟ ردـقچ  مهرد  دـص  تاکز  سپ  مهرد . جـنپ  دوشیم ؟ ردـقچ  مهرد  تسیود  تاـکز  مدیـسرپ : وا  زا  ار  ریز  لاؤس 
تسا و مهرد  تسیود  مهرد ، باصن  رد  لوا  باصن  هک  اریز  دندرک ، بجعت  دیبسچیمن ، مالـسا  هب  ياهلـصو  چیه  اب  هک  اوتف  نیا  زا  همه 
هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ : درک و  هللادبع  هب  ور  تشادن ، یکردم  چیه  هک  ییاوتف  نیا  نتفرگ  هرخـسم  اب  ماشه  درادن . تاکز  نآ  زا  رتمک 
رد دندش ، نوریب  وا  دزن  زا  دـمحم  ماشه و  تسیچ ؟ هئجرم  يهدـیقع  منادیمن ، نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنرادن !! لوبق  ار  نیا  مه  هئجرم 

و دندیدیمن ، ار  هار  دشاب ، تماما  رادهدـهع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  سپ  هک  یماما  هب  نتفاین  تسد  رطاخ  هب  هودـنا  مغ و  زا  هک  یلاح 
ماـشه و هک  ناـیم  نآ  رد  و  جراوخ .»!!؟ هب  هیدـیز ، هب  هلزتعم ، هب  هیردـق ، هب  هئجرم ، هب  [ » هحفـص 472 تفگیم [ : دوخ  اب  هراومه  ماـشه ،

يدرمریپ ناهگان  دننک ، يوریپ  بهذم  مادک  زا  هک  دنتـسنادیمن  و  دـندوب ، راکفا  هشیدـنا و  جاوما  نایم  رد  نادرگرـس ، ناریح و  دـمحم ،
ياهفرح زا  تسا و  روصنم  یفخم  نارومأم  ناسوساج و  زا  وا  هک  درک  روصت  ماشه  دورب ، وا  لابند  هب  ات  درک  هراشا  ماشه  هب  دـش و  رهاـظ 

نآ زا  ات  تفگ  وا  هب  دوب -  هتفرگ  ارف  ار  وا  مادـنا  ساره  میب و  هک  یلاـح  رد  درک ، دـمحم  شقیفر -  هب  یهاـگن  تسا ! هتفاـی  عـالطا  اـهنآ 
رفعج نب  یـسوم  ماما  رـضحم  هب  ار  وا  هک  نیا  ات  تفر  درمریپ  لابند  دوخ  وا  دـنامب ! تازاـجم  رفیک و  يارب  اـهنت  دوخ  و  دوش ، رود  درمریپ 

هب ور  مالـسلاهیلع  ماـما  تفرگ ، مارآ  سلجم  هک  نیا  زا  سپ  و  تسـشن ، ورف  شمیب  دـش ، دراو  ماـشه  هک  یتقو  درک ، دراو  مالـسلاامهیلع 
ماـشه هیدـیز »... هب  هن  و  هلزتـعم ، هب  هن  و  هیردـق ، هب  هن  هئجرم ، هب  هن  نم ، يوـس  هب  : » دوـمرف تبحم  رهم و  زا  رپ  ینانخـس  اـب  درک و  ماـشه 

نیا و  داد ! ربخ  دوب ، هتـشذگ  وا  لد  رد  هچنآ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  نوچ  دوب ، هدیـسر  دوخ  فدـه  هب  وا  هک ، نیا  رطاـخ  هب  دـش ، لاحـشوخ 
؟ درم راوگرزب  نآ  يرآ . تفر ؟ ایند  زا  تردـپ  موش  تیادـف  : » درک راوگرزب  نآ  زا  ار  لاؤس  نیا  ماشه  و  تسا ، تماما  ياههناشن  زا  دوخ 

هللادبع تردارب  موش ، تیادف  درک . دهاوخ  تیاده  دـنک ، تیادـه  ار  وت  هک  دـهاوخب  ادـخ  رگا  تسیک ؟ ام  ربهر  ماما و  يو  زا  سپ  يرآ .
هرابود تسیک ؟ ام  ماما  تردپ  زا  سپ  دوشن . تدابع  دنوادخ  هک  دهاوخیم  هللادبع  تسا . اوشیپ  ماما و  شردپ  زا  سپ  وا  هک  تسا  دقتعم 

هک ماشه ، منزیمن ! ار  فرح  نآ  نم ، هحفـص 473 ] دیماما [ ؟ امـش  دوخ  ایآ  سپ  تفگ : درک و  ور  ماشه  داد ، لوا  تبون  دننامه  یباوج 
تمظع و ناـنچ  هک  دوب  اـج  نیا  رد  هن ». دـیراد ؟ یماـما  دوخ ، امـش  اـیآ  تفگ : دـش و  دوخ  هابتـشا  هجوتم  دوب  هتفرن  تسرد  ار  لاؤس  هار 

امش زا  ات  دییامرفیم  هزاجا  موش ، تیادف  : » تفگ هاگنآ  تسنادیمن ، ار  نآ  يهزادنا  یسک  ادخ  زج  هک  تفرگ  اج  وا  لد  رد  ماما  یگرزب 
هاـگنآ تسا . ندـیرب  رـس  شاهجیتن  ینک  عیاـش  رگا  اریز  نکن ، عیاـش  مدرم  نیب  اـما  سرپـب ، مدیـسرپیم ؟ تردـپ  زا  هک  ار  ناـمه  مسرپـب 

شتماما هب  نانیمطا  تفرعم و  زا  سپ  تسا و  تلیـضف  ملع و  زا  ینارکیب  يایرد  هک  تسناد  درک و  ترـضح  نآ  زا  يداـیز  ياهشـسرپ 
مناوتیم منک و  وگزاب  ناشیا  هب  ار  رما  نیا  نم  ایآ  دنربیم ، رـسب  یهارمگ  رد  تردپ  نایعیـش  موش ، تیادف  تفگ : لاؤس و  هب  درک  عورش 

دـشر و ياراد  يدـید  هک  ار  سک  ره  مراد ؟-  هدیـشوپ  اـت  دـیاهتفرگ  نم  زا  هک  يدـهعت  دوجو  اـب  منک -  توعد  امـش  يوس  هب  ار  اـهنآ 
شکراـبم ندرگ  هب  هراـشا  هک  یلاـح  رد  شاهجیتن -  دـنک ، شاـف  رگا  دراد و  هدیـشوپ  زین  وا  هک  نک  طرـش  و  وگب ، وا  هب  تسا  تماقتـسا 

نوریب ماما  تمدخ  زا  تسا  هدیسر  دوخ  يهتساوخ  هب  هک  نیا  زا  شوخ ، لد  یعمجرطاخ و  اب  ماشه  سپـس ، تسا ». ندیرب  رـس  درکیم - 
هرارز و دزن  ود  ره  درک و  لقن  شیارب  ار  ناتساد  هاگنآ  تیاده . دوب ؟ ربخ  هچ  دیسرپ : تفاتش و  يو  دزن  هب  قاط -  نمؤم  شقیفر -  دش و 
و دندرک ، یتالاؤس  دندش و  بایفرش  مالسلاهیلع  ماما  رضحم  هب  ریصبوبا ، هرارز و  دنتشاذگ ، نایم  رد  اهنآ  اب  ار  ناتـساد  و  دنتفر ، ریـصبوبا 

نآ اب  و  دندمآیم ، ماما  دزن  هتسد  هتسد  هعیش ، ياههدوت  دنتفای . راوگرزب  نآ  تماما  هب  نانیمطا  نانآ  داد و  ار  اهنآ  خساپ  مالـسلاهیلع  ماما 

مالسلاهیلع مظاک  ماما  یناگدنز  زا  www.Ghaemiyeh.comیلیلحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 272زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


يو تماما  هب  هعیش  زا  عطاق  تیرثکا  و  دندرکیم ، رارقا  يو  تماما  هب  و  هتـسب ، ار  يوریپ  و  هحفص 474 ] تیالو [  نامیپ  دهع و  راوگرزب 
، شردپ تافو  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  [ . 733  ] دندنام رادیاپ  دوخ  يهدـیقع  يور  اهنآ  هک  یطاباس ، رامع  نارای  زج  هب  دـندرک ، فارتعا 

هدـهعرب فلتخم  فراعم  مولع و  عاونا  هب  ار  ناهوژپشناد  نادنمـشناد و  تیبرت  یمالـسا و  يـالاو  لوصا  رـشن  نایعیـش و  روما  یتسرپرس 
ناـمه دـنک ، ادـیپ  طاـبترا  هعیـش  اـب  تسناوتیمن  ینلع  هک  اـج  نآ  اـت  تشاد ، رظن  ریز  ار  وا  لـماک  روط  هب  تموکح  هک  دوب  نیا  تفرگ ،

دیامن . زاربا  ار  دوخ  بهذم  هدیقع و  هدوبن  رداق  زین  هعیش  هک  يروط 

روصنم تسایس  هب  ضارتعا 

هراشا

کته هب  تسد  و  هتـسب ، ار  ناکین  لتق  رمک  هدرک و  زورب  ص )  ) ربماـیپ تنـس  ادـخ و  باـتک  تهج  فـالخ  رد  اـج  همه  روصنم  تساـیس 
تخـس ص )  ) ربمایپ دالوا  رب  هدرک و  رام  رات و  ار  نادنمـشیدنا  دادیم و  هجنکـش  اهنادـنز  رد  ار  ناگدازآ  هدز و  لاوما  تراـغ  سوماـن و 

زا یخرب  و  تشگ ، وا  دـض  رب  هنیک  مشخ و  زا  یجاوـما  ندـمآ  دوـجو  هب  ثعاـب  اـهنیا  همه  و  دوـب . هداد  رارق  اـنگنت  رد  ار  ناـنآ  هـتفرگ و 
مینکیم : نایب  ار  اهنآ  زا  یضعب  لیذ  رد  ام  هک  دندرک ، ضارتعا  هب  عورش  مالسا  ناگرزب 

سوواط نب  هللادبع 

تردـپ زا  تفگ : درک و  سوواـطنبا  هب  ور  روصنم  دـندش ، دراو  روـصنم  رب  سنا ، نب  کـلام  هارمه  هب  [ 734  ] ینامی سوواط  نب  هللادـبع 
تنطلس رد  هک  هحفص 475 ] تسا [  رتتخس  سک  همه  زا  یسک  نآ  باذع  تمایق ، زور  رد  : » درک لقن  مردپ  نک : لقن  نم  يارب  یثیدح 
شاهرهچ رد  يدایز  مشخ  راثآ  تفـشآرب و  نخـس  نیا  ندینـش  اب  روصنم  دراد ». اور  روج  ملظ و  دوخ ، مکح  رد  دنک و  تلاخد  دـنوادخ 

ور روصنم  دوش . هتـشغآ  هللادبع  نوخ  هب  ادابم  ات  درک  عمج  ار  شـسابل  فارطا  درک ، ادیپ  نیقی  شقیفر  ندش  هتـشک  هب  کلام  دش  رادومن 
نامرف نآ  يهلیسو  هب  هک  مدیسرت  يدادن ؟ ار  نادملق  ارچ  دز : داد  روصنم  دادن ، هللادبع  هدب ! نم  هب  ار  نادملق  نآ  تفگ : درک و  هللادبع  هب 
كرت ار  روصنم  یلاح  رد  تشگرب و  هللادبع  دـندرک و  نوریب  ار  هللادـبع  ات  داد  روتـسد  تشادـن و  یخـساپ  روصنم  یـسیونب . ار  یتیـصعم 

[ . 735  ] دوب ادیپ  روصنم  يهرهچ  رد  بضغ  مشخ و  راثآ  هک  تفگ 

يروث نایفس 

درک و روصنم  هب  ور  تأرج  یخاتـسگ و  ماـمت  اـب  تفرگ ، مارآ  دوـخ  ياـج  رد  هک  نیمه  و  دـش ، دراو  روـصنم  رب  [ ، 736  ] يروث نایفس 
نادنزرف هک  یلاح  رد  ياهدیسر ، ماقم  نیا  هب  هتسشن و  راصنا  نارجاهم و  ياهریشمش  يهلیسو  هاگیاج ، نیا  رد  وت ، سرتب ! ادخ  زا  : » تفگ

!« تفرگیم لزنم  تخرد  ریز  و  درکن ، جرخ  رفس  نآ  رد  رانید  هدزناپ  زج  درک ، جح  رفـس  باطخ  نب  رمع  دنریمیم ، یگنـسرگ  زا  ناشیا 
دوخ هچنآ  زا  رتنیئاپ  هکلب  یـشاب ، نم  لثم  تسین  مزال  وت  هحفص 476 ] مشاب [ ؟ وت  لثم  مه  نم  یهاوخیم  وت  تفگ : هرخـسم  هب  روصنم 

وا فرط  هب  ار  دوخ  ناشوج  قطنم  زا  يریت  درک و  وا  هب  ور  يروث  نوریب »! ورب  : » دز دایرف  روصنم  شاب ! متـسه  نم  هچنآ  زا  رتالاب  یتسه و 
نآ دوشیم . حالـصا  تما  يهمه  راک  دوش ، حالـصا  اـهنت  وا  رگا  هک  مهاـگآ  یبوخ  هب  رفن  کـی  تیعقوم  زا  نم  تفگ : تفرگ و  فدـه 

هتفرگ شتآ  يو  نخـس  تسد  زا  روصنم  لد  هک  یلاح  رد  تشگرب ، تفگ و  كرت  ار  وا  سپـس  نینمؤملاریما ! ای  یئوت  تسیک ؟ رفن  کـی 
[ . 737  ] دوب

بئذیبانبا
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هوکـشاب و رایـسب  سلجم  دـندش و  دراو  تفرگ -  تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  هک  یماگنه  روصنم -  رب  مالـسا  ياـهقف  ناـگرزب  زا  یهورگ 
هتفرگ ناظفاحم  زا  یعمج  ار  شفارطا  هدوب و  هتـسارآ  اهبنارگ  ياهرهوگ  رد و  عاونا  اب  هک  دوب  هتـسشن  ییاـهشرف  يور  روصنم  دوب ، مهم 

دنک و رداص  دهاوخیم  هک  ار  سک  ره  لتق  روتـسد  ات  دندوب  روصنم  نامرف  رودـص  رظتنم  و  هدروآرد ، فالغ  زا  ار  اهریـشمش  هک  دـندوب 
اما : » تفگ درک و  نانآ  رب  نیک  مشخ و  زا  رپ  یهاگن  مشچ ، هشوگ  اب  روصنم ، تفای ، مارآ  رارقتـسا و  سلجم  هک  نیمه  دـننک ! ارجا  اـهنآ 
زا امـش  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیدرگ  وا  مشخ  یتحاران و  ثعاب  هک  تسا  هدیـسر  نینمؤملاریما  هب  امـش  زا  یبلاطم  ناهیقف ، هورگ  يا  دـعب ،
.« دیرتراوازـس تسا  هداد  رارق  امـش  رب  هفیلخ  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  هب  تبـسن  راکـشآ  ناهن و  رد  یهاوخریخ  تعاطا و  هب  مدرم  يهمه 

ءاهقف هب  تبسن  نانیچنخس  يهتفگ  بیذکت  تعاطا و  راهظا  هب  عورش  نانخس  نیا  ندینـش  زا  سپ  سنا  نب  کلام  یکلام ، بهذم  سیئر 
 ] هک دینک  یـسررب  دروآ ، يربخ  یقـساف  رگا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرفیم یلاعت  يادـخ  نینمؤملاریما ، ای  تفگ : و  درک ،

، نانخس نیا  ندینـش  اب  روصنم  [ . 738 .« ] دیوش نامیـشپ  دیاهدرک  هچنآ  رب  و  دینزب ، همدـص  یهورگ  هب  ینادان  يور  زا  ادابم  هحفص 477 ]
متلادع و ناربهر  زا  ایآ  ماهتسد ؟ مادک  زا  امش  رظن  زا  نم  ایآ  : » تفگ درک و  اهنآ  هب  یهجوت  تسشن و  ورف  شمشخ  شتآ  تفرگ و  مارآ 

فاعم ار  وا  روصنم  درادب ، شفاعم  شسرپ  نیا  خساپ  زا  ات  داد  رارق  هطساو  ار  ص )  ) ربمایپ و  درب ، ادخ  هب  هانپ  کلام ، روج »؟ ناربهر  زا  ای 
تینما ثعاب  تلادع و  زار  نیمز و  يور  رد  ادخ  يهیاس  وا  تفگ : درک و  کلام  هب  ور  دوب ، نیطالسلا » ظاعو   » زا هک  ناعمس  نبا  تشاد ،

نانمـشد اب  و  يوریم ، هللا  تیب  ترایز  هب  ینادرم ! نیرتهب  نینمؤملاریما  اـی  وت ، هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ روصنم  هب  و  تسا ، مدرم  نیب 
نید يراوتـسا  و  دروخن ، ار  وا  ات  تسا  ناما  رد  يوق  تسد  زا  فیعـض  وت  يهلیـسو  هب  و  يرادیم ، هاـگن  نما  ار  اـههار  و  ینکیم ، داـهج 

تسا ناگتخورفدوخ  نارودزم و  قطنم  هک ، یتسپ  نانخس  نیا  اب  ناعمسنبا ، یناربهر »! نیرتلداع  و  دارفا ، نیرتهب  وت  و  تسا ، وت  هب  هتسباو 
درک [ 739  ] بئذیب انبا  هب  ور  روصنم  تسا  هدوب  هنوگقفانم  و  تسپ ، یعبط  زا  هتساخرب  نخـس  نیا  اریز  درک ، کیدزن  روصنم  هب  ار  دوخ 
چیه هک  نارغ ، يریـش  نوچمه  بئذیبا  نبا  متـسه »؟ یمدآ  عون  هچ  وت  رظن  زا  نم  منیبـب  وگب  مهدیم ، دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وـت  : » تفگ و 

نامیا زا  دنمورین  ینطاب  هدنز و  ینادجو  بحاص  و  دیسارهن ! هنارگمتس  يهطلس  نآ  زا  هدادن و  هار  دوخ  هب  كانلوه  يهرظنم  نآ  زا  یسرت 
مهس لوسر و  ادخ و  لام  ینادرم ، نیرتدب  نم  رظن  رد  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  [ » هحفص 478 تفگ [ : درک و  خساپ  هب  عورش  دوب ، هدیقع  و 
رارق انگنت  رد  زین  ار  يوق  فرط  نآ  زا  ياهدرک و  یـشکفیعض  و  هداد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  نادنمتـسم  نامیتی و  ص ،)  ) ربمایپ ناشیوخ 

زج تشادـن  ياهراچ  قح  تنوشخ  ربارب  رد  روصنم  يراد .»؟ یناهرب  هچ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  يادرف  وت  ياهتفرگ ، ار  ناشلاوما  هداد و 
؟ یتسه یناسک  هچ  ربارب  رد  نیبب  ییوگیم ؟ هچ  هک  یمهفیم  ایآ  ییوگیم ؟ هچ  وت !! رب  ياو  : » دروآرب داـیرف  هدـش و  نیگمـشخ  هک  نیا 

گرم نامه  نیا  هتبلا  مدید ، ار  اهریشمش  يرآ ، : » تفگ نینچ  شندوب  انتعایب  لیلد  يهرابرد  وا  درکیم »! نادالج  هب  هراشا  هک  یلاح  رد 
یتحارـص نیا  اب  وا ، دوجو  تفر و  دش و  دنلب  اج  زا  و  تسا »...! نآ  ریخأت  زا  رتهب  شندیـسر  دوز  اما  دیـسر ، دـهاوخ  ارف  ریزگان  هک  تسا 

[ . 740  ] تسا هدوب  هتخیمآرد  دوب ، وا  يهدنز  هاگآ و  نادجو  زا  هتساخرب  هک 

دایز نب  نمحرلادبع 

، دوش دراو  تسناوتن  دنام و  هام  کی  وا  خاک  يهناتـسآ  رد  دـمآ و  روصنم  رادـید  دـصق  هب  دوخ  نطو  زا  ییاقیرفآ ، دایز  نب  نمحرلادـبع 
ملظ و ام  ياهرهـش  رب  يراد ؟ راکچ  تفگ : درک و  وا  هب  ور  روصنم  تفرگ ، مارآ  سلجم  نوچ  دـش و  دراو  دـنداد ، هزاجا  هک  نیا  زا  سپ 
اوران و لامعا  اجنآ  رد  دیآیمرب ، وت  خاک  زا  اهمتـس  مامت  مدید ، اما  مناسرب  امـش  عالطا  هب  ار  نایرج  ات  مدمآ  نم  تسا ، هدش  مکاح  روج 

راک هک  مدـید  مدـش  رتکیدزن  هچره  اما  تسا ، وت  رابرد  زا  اج  نآ  يرود  لـیلد  هب  هک  مدرکیم ، روصت  مدـیدیم  اراکـشآ  ار  روج  ملظ و 
دزن يو  رگید ، راـب  و  هحفـص 479 ] [ . ] 741  ] دـندرک نوریب  خاـک  زا  ار  وا  داد  روتـسد  تفـشآرب و  وا ، نخـس  زا  روصنم  تسا »...! رتدـب 
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، مدوب هدیدن  هک  ار  یمتس  هیماینب ، تنطلس  نامز  رد  نم  تسا ؟ هنوگچ  هیماینب  تردق  هب  تبسن  نم  تردق  دیـسرپ : روصنم  دمآ ، روصنم 
، تسا يرازاب  يهلزنم  هب  یهاشداپ  تموکح و  تفگیم : قح  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  میرادن . يروای  رای و  ام  مدید ! امـش  تردـق  نامز  رد 
قسف و دشاب ، راکدب  رگا  و  دننکیم ، هضرع  ار  دوخ  یکین  مدرم  دشاب ، راکوکین  هاشداپ  رگا  دوشیم ، بلج  دراد ، فرصم  اجنآ  رد  هچنآ 

[ . 742  ] تفگن يزیچ  دنکفا و  ریز  هب  رس  نانخس ، نیا  ندینش  اب  روصنم  دنرادیم . زاربا  ار  دوخ  روجف 

ریبک حلصم 

تسا ریبک  حلـصم  نامه  دوبن ، راگزاس  تلادع  قح و  اب  هک  تخادرپ  یـسایس  داقتنا  هب  نامز  نآ  رد  هک  روصنم ، يهدننکداقتنا  نیرتگرزب 
و دیشک ، باسح  شراتفر  لامعا و  زا  و  هدرک ، دزشوگ  ار  شمئارج  روصنم  هب  هک  تسا - ، هدیزرو  لخب  يو  یلصا  مان  نتفگ  زا  خیرات  - 

راب : » تفگیم هک  دـش  هجاوم  درم  نیمه  اب  ناهگان  دوب ، فاوط  لوغـشم  روصنم  هک  نایم  نآ  رد  مینکیم : لـقن  ار  وا  راـتفگ  نیع  کـنیا 
هوکـش وت  هاگـشیپ  هب  تسا ، هتخادـنا  هلـصاف  قح  نارادـفرط  قح و  نیب  هک  یعمط  نآ  و  نیمز ، يور  رد  داـسف  ملظ و  شیادـیپ  زا  ایادـخ !

نآ ات  داد  روتسد  دش ، غراف  دوخ  فاوط  زا  هک  یتقو  دمآ ، دورف  رگمتـس ، توغاط  روصنم  رـس  رب  ياهقعاص  دننامه  نانخـس  نیا  مراد »...!
و تساوخ ، ناـما  روصنم  زا  وا  يدزیم ؟ هک  دوب  یفرح  هچ  نآ  دیـسرپ : وا  زا  روـصنم  داتـسیا ، يو  لـباقم  رد  هک  نیمه  دـندروآ ، ار  درم 
هب یـسک  اـنامه  : » تفگ داد ، ناـما  روصنم  هک  نآ  زا  سپ  دوشن ! وا  ضرعتم  یـسک  تفرگ ، ار  قـح  وا  دـش و  نشور  تقیقح  رگا  تفگ :

عمط نم  لد  رد  هنوگچ  وت !! رب  ياو  هحفص 480 ] نینمؤملاریما [ ! ای  ییوت  تسا  هتخادنا  هلصاف  قح  نارادفرط  قح و  نیب  ایند ، عمط  رطاخ 
ناشیا لاوما  ناناملـسم و  رادساپ  ار  وت  دـنوادخ  تسا !!؟ نم  رایتخا  رد  نیریـش  شرت و  نم و  تسد  رد  هرقن  الط و  هک  یتروص  رد  تسا ،
نانابرد هب  ياهدرک و  تسرد  حلـسم  ياهنابرد  و  نینهآ ، ياهرد  و  رجآ ، چـگ و  زا  یعنام  ناناملـسم ، اب  دوخ  نیبام  وت  و  تسا ، هداد  رارق 

هنـسرگ و ریقف ، فیعـض ، اـی  ياهدیدمتـس و  موـلظم و  هک  ياهدادـن  هزاـجا  و  دوـشن ، دراو  سک  ینـالف  ینـالف و  زج  هک ، ياهداد  روتـسد 
ار اهنآ  وت  هک  دننیبیم  دارفا  نیا  نوچ  دیایب و  وت  دزن  ات  دنراذگب  دنراد ، یقح  لام ، نیا  رد  هک  ار  يدارفا  نآ  زا  سک  چیه  هن  و  ياهنهرب ،
ار لاوما  و  دنهدیمن ، مدرم  هب  دـننکیم و  ذـخا  وت  يارب  ار  مدرم  لاوما  ياهتـشاد ، مدـقم  تیعر  دارفا  رگید  رب  و  هداد ، رارق  دوخ  ناگژیو 

تنایخ ارچ  ام  سپ  تسا ، هدرک  تنایخ  ادخ  هب  تسا ) هفیلخ  هک   ) نیا دنیوگیم : دوخ  اب  و  دننکیمن . میـسقت  مدرم  نیب  و  دننکیم ، عمج 
وت هب  دـنهاوخب -  دوخ  هک  ار  هچنآ  زج  ار -  مدرم  هب  طوبرم  راـبخا  هک  دـنریگیم  میمـصت  و  تسا ، هدرک  اـم  رخـسم  ار  دوخ  وا  و  مینکن ،
ات دننکیم  ییوگدب  دننکیم و  رانکرب  راک  زا  ار  وا  دنک ، راتفر  اهنآ  رظن  فالخرب  دوش و  هداتـسرف  وت  فرط  زا  هک  یلماع  ره  و  دـنناسرن ،

اهنآ مدرم  دوشیم ، شخپ  مدرم  نیب  اهنآ  يوس  زا  وت و  فرط  زا  اهراک  لـیبق  نیا  هک  یتقو  دـننک ، شزرایب  دـنزادنیب و  وت  مشچ  زا  ار  وا 
اهنآ هب  ار  ییاههیدـه  دـنهدیم ، ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  وت  نارازگراـک  هک  ار  يراـک  نیلوا  هجیتن ، رد  دنرمـشیم ! تمظع  تکوش و  اـب  ار 

هک نیا  رطاخ  هب  زین  تیعر ، نادنمتورث  نادـنمتردق و  هاگنآ  دـننک . ینابیتشپ  تیعر ، رب  روج  ملظ و  دروم  رد  ار  نانآ  هک  نیا  ات  دـنهدیم 
، دوشیم رپ  داسف  ملظ و  زا  عمط  رطاخ  هب  ادخ  نیمز  هنهپ  بیترت  نیا  هب  دننکیم ، ار  راک  نیمه  دننک ، ملظ  دنناوتب  دوخ  تسدریز  دارفا  هب 
دنوشیم و عنام  اهنآ  دیایبب ، وت  دزن  دهاوخب  ياهدیدمتس  رگا  و  یلفاغ . وت  هک  یلاح  رد  دندرگیم ، وت  تنطلس  کیرـش  دارفا ، لیبق  نیا  و 

نییعت ار  یـسک  وت  یفرط  زا  و  دـننکیم ، يریگوـلج  مه  زاـب  دـنهدب ، وـت  هب  ياهماـن  تیاکـش  دـنهاوخب  رگا  و  دـنهدیمن ، دورو  يهزاـجا 
رگا دننادرگیمرب و  ار  وا  وت  نامیدن  سرت  زا  دوریم و  دـیآیم و  وا  دزن  ررکم  مولظم ، اما  دوشیم ، ملظ  یـسک  هچ  هب  دـنیبب  هک  ینکیم 

زا لاح  نیا  اب  هک  ینکیمن  رکف  ینکیم و  هاگن  وت  هک  یتروص  رد  دشاب ، نارگید  تربع  ات  دننزیم  ردق  نآ  دروآرب ، دایرف  وت  روضح  رد 
هداد ناشن  وت  هب  دنوادخ  هک  ینکیم ، عمج  تنادنزرف  يارب  ار  لاوما  نیا  وت  رگا  نینمؤملاریما ! ای  سپ  دنامیم ! هچ  مالسا  هحفص 481 ] ] 
دزن رد  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  یلام  چیه  و  درادن ، دوخ  زا  زیچ  چیه  نیمز  يور  رد  دیآیم و  ایند  هب  ردام  مکـش  زا  یکدوک  هنوگچ  هک 
نیا دننکیم . هجوت  وا  هب  مدرم  و  دوشیم ، دنمتورث  دنکیم و  فطل  كدوک  نآ  هب  مکمک ، دنوادخ  اما  تسا ، یصخش  هب  قلعتم  یسک و 
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نتخاـس و راوتـسا  يارب  ار  لاـم  رگا  اـما  دـنکیم ! تمحرم  باـسحیب  دـهاوخب ، سک  ره  هب  دـنوادخ  هکلب  یهدیم  وا  هب  هک  یتـسین  وـت 
يروآعمج هک  یلاوما  زا  هن  هنوگچ ، هک  داد ، ناـشن  وت  هب  ار  هیماینب  دـنوادخ  ینکیم ، يروآعمج  دوخ  تنطلـس  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا 

قلعت اهنآ  يهرابرد  دنوادخ  يهدارا  هک  یتقو  يراوس -  ياهبکرم  هحلـسا و  و  هاپـس ، دارفا و  زا  هن  و  هرقن ، الط و  لیبق ، زا  دـندوب ، هدرک 
سپ ینکیم ، عمج  فادها  نیا  زا  رتالاب  یفده  يارب  ار  لاوما  نیا  رگا  اما  و  دشن . هتخاس  اهنآ  يارب  يراک  چیه  دندرب و  يدوس  تفرگ - 
شور نیا  رییغت  اـب  زج  مه ، نآ  هک  ماـقم  کـی  رگم  درادـن ، دوـجو  يراد  وـت  هک  یماـقم  زا  رتـالاو  ياهبترم  ماـقم و  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 

روصنم دناهدیدیم و  ناناملسم  هک  ییاهروج  ملظ و  مامت  يور  زا  هدرپ  بلاطم ، نیا  اب  گرزب  رگداقتنا  نیا  یتسارب  [ . 743 ...« ] یسریمن
، دندیدیم اهنآ  هک  ار  ییاهملظ  هجنکش و  تیعر و  رابخا  هک  یلامع  تسا ! هتـشادرب  دندروآیم ، مدرم  رـس  رب  شراکتنایخ  نارازگراک  و 

تیاکـش دایرف  رگا  و  دندشیم . رابرد  هب  يو  دورو  زا  عنام  دنکب ، یتیاکـش  يو  دزن  تساوخیم  یمولظم  رگا  و  دندناسریمن ، روصنم  هب 
چیه هتشاد و  هگن  رود  مدرم ، زا  ار  دوخ  مه  روصنم  ددرگ . نارگید  تربع  ات  دندرکیم  بوکرس  نانچ  ار  وا  دروآیمرب ، ار  یهاوخداد  و 

( هتفخ یعفا  نوچ   ) اههتخودـنا لاوما و  جـنگ  يور  دیـشیدنایمن ، ناشیا  ياـهیراتفرگ  عفر  رد  زگره  و  دادیمن ، اـهنآ  حـلاصم  هب  یتیمها 
هحفص 482 ] درکیمن [ . هدنامرد )  ) ناناملسم هب  یکمک  نیرتمک  دوب و  هداتسیا 

دیبع نب  ورمع 

قباطم یلمع  نیرتمک  وت  هاگراب  رد  تشپ  رد  : » تفگ میمـصت ، تأرج و  مامت  اب  ورمع ، تشاد ، یتاـقالم  [ 744  ] دیبع نب  ورمع  اب  روصنم 
کمک نم  هب  دـییایب و  تنارای  وت و  وت ، رایتخا  رد  نم  ياضما  رهم و  متفگ ، وت  هب  هک  نم  منک ؟ هچ  دوشیمن . ص )  ) ربماـیپ تنـس  نآرق و 

رازه وت  رابرد  رد  میرادـن ، غیرد  وت  زا  ار  شیوخ  کمک  يراکمه و  زین ، ام  ات  نک ! توعد  دوخ ، تلادـع  ماجنا  يهلیـسو  هب  ار  ام  دـینک !
رگراک روصنم  رد  ياهظعوم  دـنپ و  چـیه  [ 745 ...« ] ییوگیم تسار  هک  مینادـب  اـم  اـت  نک  فرطرب  ار  اـهنآ  زا  یکی  دراد ، دوجو  هملظم 

داد . همادا  دوخ  یشکرس  ملظ و  رب  دشاب -  كانمیب  ازج  زور  زا  ای  دسرتب و  یهلا  رفیک  زا  هک  نآ  نودب  هراومه -  وا  داتفین ،

روصنم یسوم و  ماما 

یتحاران و  قیمع ، یهودنا  ار  شلد  و  دمآ ، وا  ناگتسب  نادناخ و  رس  رب  هک  دوب  يدیادش  اهتبیصم و  مامت  دهاش  مالسلاهیلع ، یسوم  ماما 
یسایس ياههنحص  رد  مالسلاهیلع  ماما  هحفـص 483 ] درک [ . لمحت  دروخ و  ورف  ار  دوخ  مشخ  نوزحم ، یبلق  اـب  و  دوب ، هتفرگ  ارف  دـیدش 

هک دوب  نیا  دیسر . دهاوخن  هجیتن  هب  هدییارگ و  یتسس  هب  نانآ  شبنج  هک  تشاد  نیقی  نوچ  تسویپن ، نایولع  بالقنا  هب  و  درکن ، تکرش 
اههیده و وا ، یگدنیامن  هب  دریذپب و  ار  وا  یگدنیامن  زورون ، دـیع  زور  رد  ات  تساوخ  وا  زا  و  درک ! يراددوخ  وا ، رازآ  جـنر و  زا  روصنم 

نب ۀـیواعم  ار  تنـس  نیا  دـنک -  تفاـیرد  دـننکیم ، میدـقت  هفیلخ  هب  لوـمعم  قـبط  رکـشل  نارـس  ناـگرزب و  لاـجر و  هک  ار  ییاـههفحت 
نیا شریذپ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  دندرک -  تکرح  طخ  نیمه  رد  وا و  شور  هب  زین ، وا  زا  سپ  نیطالـس  تشاذـگ و  مالـسا  رد  نایفـسیبا 

، مدیدن دیع  نیا  يهرابرد  يزیچ  و  مدرک ، یسررب  تسا  هدیسر  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  زا  هک  ار  يرابخا  نم  : » دومرف دز و  زابرس  داهنشیپ 
هتـشاد شیارگ  تسا ، هدرک  وحم  مالـسا  هک  هچنآ  رب  نم  هک  ادخ ، هب  هانپ  و  هدرک ، وحم  ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  یناریا  ياهتنـس  زا  وا  و 
نایهاپس بلج  ثعاب  لمع  نیا  نوچ  دنک ، تباین  وا  زا  ات  دیزرو  رارصا  ماما  هب  هدرکن و  یهجوت  نآ  ندوبن  عورـشم  هب  روصنم ، اما  مشاب ».

ناگرزب و تسـشن و  روصنم ، ياج  رد  و  دـیدن ، ياهراچ  مالـسلاهیلع  ماما  هکنیا  اـت  دنتـشاد ، تداـع  يزورون  نشج  رب  هک  دـشیم  یناریا 
دیـسریم هچنآ  هک  دوب  روصنم  فرط  زا  یـسک  ماما ، رانک  رد  و  دـندروآیم ، اههفحت  ایادـه و  و  دـنتفگیم ، کـیربت  دـندمآیم و  نارس 

هارمه هب  ياهیدـه  هک  یلاح  رد  دـش  مالـسلاهیلع  ماما  رب  دراو  یتوترف  هدروخلاس و  رایـسب  درمریپ  تاقوا ، نامه  رد  و  درکیم ، تشادداـی 
يدرم نم  مرورـس ! : » تفگ داتـسیا و  مالـسلاهیلع  ماما  ربارب  رد  دـندوب ، هدروآ  هک  ییایادـه  ماـمت  زا  رتاـهبرپ  و  رهاوج ، زا  رتنارگ  تشاد ،
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هدورس مالسلاهیلع  نیسح  ماما  امش  دج  يهرابرد  مدج  هک  منکیم  هیده  رعش  هس  نم  یلو  مهد ، هیده  امـش  هب  هک  مرادن  یلام  مدنمتـسم ،
موی هدـنرف  كالع  لوقـصمل  تبجع  تفگ : درک و  ندـناوخ  هب  عورـش  درمریپ  ناوخب . ار  ترعـش  وت ، يهیدـه  هب  وت و  هب  اـبحرم  تسا »...

کمـسج نع  اهقاع  ماهـسلا و  تعـضعضت  الأ  رازغ  عومدـلا  كدـج و  نوعدـی  رئارح  نود  کتذـفن  مهـسال  رابغ و  كالع  دـق  جاـیهلا و 
ءادهشلادیس هب  تبـسن  هودنا  مغ و  زا  هدنکآ  ییازع  هب  اهیداش  راعـشا ، نیا  ندینـش  اب  زور  نآ  هحفص 484 ] [ . ] 746  ] رابکالا لالجالا و 

ار وت  يهیده  : » دومرف دوب ، هتفرگ  ارف  ار  وا  هودنا  مغ و  هک  یلاح  رد  درک ، درمریپ  نآ  هب  ور  مالـسلاهیلع  ماما  و  دـش ، لیدـبت  مالـسلاهیلع ،
دزن دومرف : درک و  دنلب  رازگتمدخ  نآ  فرط  هب  رس  مالسلاهیلع ، ماما  هاگنآ  نیـشنب »... دنادرگ ، تکربرپ  وت  يارب  ار  نآ  دنوادخ  متفریذپ ،
ماما نخس  تفر و  روصنم  دزن  راکتمدخ  دنک ؟ هچ  دهاوخیم  تسا ، هدش  عمج  لام  رادقم  نیا  هک  ناسرب  روصنم  عالطا  هب  و  ورب ، روصنم 

نایرج تشگرب و  يروف  تسا . ماما  دوخ  هب  قلعتم  تسا ، هدیـسر  هک  ییایاده  مامت  تفگ : يو  هب  روصنم  درک ، غالبا  وا  هب  ار  مالـسلاهیلع 
شدـج هیثرم  رد  هک  كانزوس  رعـش  دـنچ  نیا  رطاخ  هب  درمریپ -  نآ  هب  ار  ایادـه  نآ  مامت  زین  ماما  دـناسر ، مالـسلاهیلع  ماـما  ضرع  هب  ار 

، دش هدنیامن  روصنم  فرط  زا  رهش ، مادک  رد  مالسلاهیلع  ماما  هک ، تسا  هدرکن  نایب  تیاور  نیا  [ . 747  ] دیشخب دوب -  هتفگ  ءادهشلادیس 
نیا دوب ، تسخ  لخب و  هب  فورعم  روصنم  هک  نآ  رب  هوالع  تسا  هتـشاذگاو  لامها  هب  ار  تهج  نیا  دادـغب ؟ رد  اـی  و  دوب ، هنیدـم  رد  اـیآ 

ددرگیم . تیاور  نیا  رد  دیدرت  ثعاب  دوخ 

روصنم تکاله 

اپ تسد و  راکفا  تالایخ و  زا  یجاوما  نایم  رد  و  دوریم ، نیب  زا  رفس  نیا  رد  هک  دوب  دقتعم  و  دورب ، هکم  رفس  هب  تفرگ  میمصت  روصنم 
مدوخ اب  هداتفا و  ملد  هب  و  مدـش ، تفالخ  رادهدـهع  هجحیذ  هام  رد  و  ماهدـمآ ، ایند  هب  هجح  يذ  هاـم  رد  نم  : » تفگیم دوخ  اـب  و  دزیم ،

دوخ زا  سپ  ار  وا  و  داد ، رارق  دهعیلو  ار  يدهم  شرـسپ  هحفص 485 ] [ . ] 748 « ] درم مهاوخ  لاسما  يهجح  يذ  هاـم  رد  هک  منکیم  رکف 
رقف و هک  یتسایس  دنکیم ، وا  نیگمهس  كانرطخ و  تسایـس  زا  تیاکح  يدایز  دودح  ات  هک  درک  یتیـصو  وا  هب  و  دیزگرب ، یهاشداپ  هب 
، متشاذگ اجب  دوخ  زا  سپ  ار  تخبنوگن  مدرم  زا  یخرب  نم  : » تسا هدمآ  تیـصو  نآ  رد  درک ، جیار  ناناملـسم  نیب  رد  ار  اهنادنز  سرت و 
و درادن ! ییوزرآ  وت  نداد  ناما  زج  هک  یکانمیب  يزاس و  زاینیب  ار  وا  وت  هک  درادن  نیا  زج  يدـیما  هک  يدنمتـسم  دناهتـسد ؛ هس  اهنآ  هک 
و ناشچب ، ار  شیاسآ  معط  اهنآ  رب  یتفرگ ، تسد  هب  ار  رما  مامز  وت  هک  یتقو  وت ! تسد  هب  رگم  دنرادن ، يدازآ  دـیما  چـیه  هک  یناینادـنز 

عمج لام  ردـق  نیا  ياهفیلخ  چـیه  نم  زا  شیپ  هک  ماهدرک ، عمج  ار  يدایز  لاوما  وت  يارب  نم  و  راذـگن ... زاب  اهنآ  رب  ار  نادـیم  مه  داـیز 
يرهـش وـت  يارب  تسا و  هدرکن  مـهارف  ردـقنیا ، ياهـفیلخ  چـیه  نـم  زا  شیپ  هـک  ماهدروآ  درگ  وـت  يارب  ینارازگتمدـخ  و  تـسا ! هدرکن 

ماـمت هکلب  تشاذـگن ، اـجب  دوخ ، زا  سپ  ار  مدرم  نازورهریت  زا  هتـسد  هس  اـهنت  وا  یتسارب  [ . 749 ...« ] درادـن ریظن  مالـسا  رد  هک  ماهتخاس 
اهنآ نیب  رد  ار  یگنسرگ  رقف و  و  دندوب ، مورحم  يدازآ  تینما و  زا  و  كانمیب ، وا  سرت  زا  نینچ ، نیا  تشاذگ ، دوخ  زا  سپ  هک  ار  مدرم 

نیمه دیدرونیمرد ، ار  اهنابایب  درک ، تکرح  دادغب  زا  روصنم  ناوراک  دوب . هتخاس  رپ  ناحلصم  ناگدازآ و  زا  ار  اهنادنز  و  هدرک ، جیار 
عیبر هکنیا  ات  تشذگیم  وا  نهذ  زا  مهرس  تشپ  كانتشحو  راکفا  و  تفرگ ، ارف  ار  وا  يدیدش  رایسب  درد  دش ، رود  يرادقم  هفوک  زا  هک 
رفـس زا  لحارم  نیرخآ  هب  مربب .»! هانپ  اجنآ  هب  مناهانگ  زا  ات  ناـسرب  مراـگدرورپ  نما  مرح  هب  ارم  رتدوز  نک ! هلجع  : » تفگ تساوخ و  ار 
هبعک هب  ارم  یناوتیم  اـیآ  ار ! ادـخ  ساپـس  : » تفگ روصنم  میاهتـشگ . مرح  دراو  میاهدیـسر و  نومیم  هاـچ  هب  تفگ : عیبر  هک  دوب  هدیـسر 

رد و  دش ، هحفـص 486 ] مدرم [  تاقالم  عنام  و  داتـسیا ، اجنامه  دربب ، هار  ار  وا  تسناوتیمن  عیبر  دوب ، هدش  میخو  روصنم  لاح  یناسرب »؟
، دوب هتشاد  اور  ار  فوخ  سرت و  اهملظ و  عاونا  مدرم  هب  هک  يرگمتس  توغاط  هک  دوب  158 ه ) لاس ) يهجحيذ  مشش  هبنش  زور  مدهدیپس 
رترگمتس و یمکاح  دوخ  خیرات  لحارم  مامت  رد  ناناملسم  و  دیچیپ ، مه  رد  تایانج ، روج و  ملظ و  زا  رپ  يهحفص  نآ  دیسر . تکاله  هب 

ییافوکـش و  دوب ، هتـشذگ  لاس  یـس  ناـمز  نآ  مالـسلاهیلع ، یـسوم  ماـما  رمع  زا  دنتـشادن . رطاـخ  هب  روصنم ، زا  رتلدگنـس  رتوختشز و 
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زا نایولع و  ياهيراتفرگ  ناناملـسم و  مغ  زا  دوب ، نیمغ  هتـسکش و  لد  هک  یلاـح  رد  دـنارذگ ، توغاـط  نیا  دـهع  رد  ار  دوخ  یگدـنز 
تفالخ نارود  رد  ات  مینکیم  كرت  ار  مالسلاهیلع  ماما  اج  نیمه  ام  و  دربیم . رـسب  هصغ  مغ و  زا  ياهلاه  رد  نانآ ، جنر  درد و  هجنکش و 

هحفص 489 ] مینک [ . تاقالم  ار  وا  يدهم ،

یسابع يدهم  نارود  رد  متفه  ماما 

هراشا

، روصنم تموکح  نارود  رد  مدرم  هک  دوب  رطاخ  نادـب  نیا  درک و  لابقتـسا  يدـهم  تموکح  زا  اهینامداش  اهیداش و  مامت  اب  مالـسا  ناهج 
شردـپ زا  يدـهم  فرط  نآ  زا  و  دوب . هدیـسر  نایاپ  هب  يو  گرم  اب  اهنیا  مامت  دـندوب و  هدـید  يدایز ، دادیب  ملظ و  یگراچیب و  یتخس ،

، تسـشن تموکح  يهکیرا  رب  يدـهم  هک  یماگنه  دوب . فورعم  تظلغ  تواسق و  مدـع  يزاب و  لد  تسد و  یگدنـشخب و  هب  رتوخمرن و 
ضرالا یف  دـسفم  ای  هدـش و  یلتق  بکترم  هک  یناسک  زجب  ناینادـنز  دـنب و  رد  یـسایس  دارفا  ماـمت  هک  درک  رداـص  یتنطلـس  وفع  ناـمرف 

هب هدرک  هرداـصم  متـس  ملظ و  هب  شردـپ  هک  ار  لوـقنم  ریغ  لوـقنم و  لاوـما  ماـمت  داد  ناـمرف  هـک  يروـط  ناـمه  دـندرگ . دازآ  دـناهدوب 
زاـب مالـسلاهیلع  یـسوم  ماـما  شدـنزرف  هب  زین  ار  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  هدـش  هرداـصم  لاوـما  هک  دوـب  نیا  دـننادرگرب . شناـبحاص 

وا نوچ  دوشیم ، اهنیا  هب  طوبرم  يدایز  دح  ات  شتنطلـس  يرادیاپ  شمارآ و  دیدیم  وا  هک  دوب  نآ  اهراک ، نیا  مامت  يهزیگنا  دندنادرگ .
تخـس تما  رب  مه  دوخ و  هب  مه  هدرک ، يروآعمج  ار  اهنآ  ناوارف  شـشوک  اب  روصنم -  شردـپ -  هک  دوب  هدـش  وربور  یهوبنا  تورث  اب 

هار رد  ار  اهتورث  نیا  مامت  زین  يدهم  هنافسأتم  تسا ، هدوب  هدید  يریخ  هعماج  ناوارف ، تورث  همه  نیا  زا  هن  هدرب و  ياهرهب  دوخ  هن  هتفرگ ،
يو نوچ  دندربن . نآ  زا  ياهرهب  چیه  فیعـض  يهقبط  هدرک و  فرـص  راب  دنبیب و  دارفا  نارودزم و  هب  شـشخب  ییایحیب و  بعل و  وهل و 

هب يراکهبت ، يراب و  دنبیب و  یگزره و  هار  رد  یجرخلو  دوخ و  تاوهش  ندرک  عابشا  هب  زج  هدشن و  لئاق  نانآ  يارب  یهافر  ناکما  چیه 
يو هک  نیا  زج  دوب ، شردپ  ریاغم  شراتفر ، فاصوا و  رتشیب  رد  دوبن و  شردـپ  اب  سایق  لباق  يدـهم ، لاح  ره  هب  دادیمن . تیمها  يزیچ 

يدیدش يهنیک  هک  دوب  نیا  دوب ، هدرب  ثرا  هب  شردپ  زا  هحفص 490 ] ار [  ناشیا  ناوریپ  نایعیـش و  نایولع و  يارچ  نوچیب و  تموصخ 
يدوبان اب  زج  تنطلـس  تموکح و  هک  دوب  دـقتعم  وا  دوب . هدرب  ثرا  هب  روصنم -  شردـپ -  زا  ار  يزوتهنیک  نیا  تشاد و  اـهنآ  هب  تبـسن 

مالـسلاهیلع یـسوم  ماما  هک  ار  هچنآ  يو و  راتفر  لامعا و  اهیگژیو و  زا  یخرب  نایب  هب  لیذ  رد  ام  و  تسین ... رـسیم  ناشناوریپ  ناـیولع و 
میزادرپیم : دید ، وا  نارود  رد 

يدهم ياهیراکهبت  يراب و  دنبیب و 

دیاب راچان  و  دشاب ، یمالسا  يراکادف  تیعقاو و  فادها و  رگنایامن  دیاب  ریزگان  سپ  تسا ، نیمز  يور  رد  یهلا  يهیاس  یمالسا ، تفالخ 
زا يرایـسب  زا  دـندوبن و  نینچ  یـسابع ، يوما و  نامکاح  اما  دـشاب . اربم  يراکهبت  بعل و  وهل و  زا  و  رانکرب ، دـسافم  اـهییارگهزره و  زا 
هب ار  یمالـسا  تفـالخ  اـهنآ  دنـشاب . هدرک  يراددوـخ  اـهیگزره -  تارکنم و  زا  یهلا -  تاـمرحم  زا  هک  تـسا  هدیـسرن  یـشرازگ  اـهنآ 
زاب دسافم  نیا  زا  ار  مالـسا  دندنکیم ، دوخ  نت  زا  ار  تفالخ  يهماج  اهنآ  رگا  و  دندرک ، لدبم  يراکهبت  ییوجماک و  صقر ، ياهنادیم 

يراـب و دـنبیب و  تفاـی و  شرتـسگ  یگزره  دـش و  جـیار  بعل  وهل و  يدـهم  نارود  رد  دوب . هدـش  ظـفح  مالـسا ، ندوب  هنوـمن  هتـشاد و 
دارفا فرط  نآ  زا  دندرک ، ظفح  نانز  هب  تبـسن  ار  وا  يهناقـشاع  راعـشا  مدرم  تفای ، جاور  راشب »  » راعـشا دـنکفا . هیاس  مدرم  رب  ییایحیب 

دوخ دح  زا  راشب »  » دـهد روتـسد  ات  تساوخ  وا  زا  دـش و  دراو  يدـهم  رب  روصنم  نب  دـیزی  دـندوب . تحاران  تخـس  دـنمتریغ ، راوگرزب و 
نیا هب  لیذ  راعـشا  رد  راشب  درک . عنم  شور  نیا  زا  ار  وا  تساوخ و  ار  راشب  يدهم  دراد ، زاب  اوسر  ياهلزغ  نتفگ  زا  ار  وا  دـنکن و  زواجت 
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ناوریقلا یلا  [ 750  ] روف غف  نیب  ام  دالبلا  تألم  دـق  نسح و  سلجم  لظ  یف  رهز  لا  حارلا و  ناحیرلا و  نیب  تشع  دـق  دراد : هراشا  بلطم 
هحفـص 491] نقللا [  قفوملا  عینـص  یـسفن  تفرـصناف  يدـهملا  یناهن  مث  نثولل  ةاوغلا  ةالـص  بثلا ب  قئاوعلا و  هل  یلـصت  رعـشب  نمیلاـف 
هب تفگیم و  ار  دوخ  يهناقشاع  راعـشا  یناهنپ  روط  هب  راشب  اهنیا  يهمه  اب  [ . 751  ] نمزلا یلع  ءیش  قابب  سیل  هل  کیرـش  دمحلاف هللا ال 
دق بابـشلا و  بوث  ینموست  یلا  تثعب  هتیدف  ۀیراج  هجو  نم  هتیأر  انـسح  ارظنم  ای  دـیوگیم : هراب  نیا  رد  دادیم و  همادا  شیوخ  یگزره 

هتیبأ و أیـش  یبا  اذا  یبأ و  دق  ۀـفیلخلا  نا  هتیغتبا  ام  ءالبلا و  ضرع  امبر  هنع و  تکـسمأ  هتی  ون  تردـغ و ال  نا  ام  دـمحم  بر  هللا  هتیوط و 
هتیرتشا دمحلا  یلغ  اذا  يدعلا و  یلع  لطملا  انأ  هتیأ و  ایؤال و  ادهع و  عضا  مل  تیفو و  دق  لب  هتیصع  امف  ءاسنلا  نع  امهلا م  کلملا  یناهن 

هتیلق ام  هنع و  تربصف  هنود  ۀـفیلخلا  لاح  هتیب  نیا  تودـغ و  اذا  بیبحلا  تیب  ینقوشی  هتیهتـشا و  ام  ءایحلا و  نم  میدـنلا  سنا  یف  لـیمأ  و 
اهلاصو و مانألا  يدـهملا  تکرت  يرمقلا  رقرق  ام  ءارفـص  ـال  یمیلـس و  رئازب  تسلف  يوهلا  تنفد  دـیوگیم : زین  و  هحفـص 492 ] [ . ] 752]

دادزملاب انأ  امف  ۀئیطخ  یسفن  ترق  وا  دقل  يرمعل  يرطف  اهب  ناکل  وا  اهاف  تبلفل  دمحم  نینمؤملاریما  الول  رتخلاب و  سیل  اننیب  ادهع  تیعار 
یگزره يراب و  دنبیب و  زا  یجاوما  رد  وا  دـش و  زاب  نادـیم  اهدـعب  اما  دوب ، گنت  يدـهم  رب  هصرع  راک ، يادـتبا  [ . 753 . ] رقو یلع  ارقو 
شریذـپ زا  وا  راـک  زاـغآ  رد  : » دـیوگ ظـحاج  دـش ، هتخانـش  یــسابع  تموـکح  رد  بـعل  وـهل و  راذـگهیاپ  نیتـسخن  ناوـنع  هـب  دـیتلغ و 

زا اـما  دـندرگ ، یناـمداش  ثعاـب  هک  یناـسک  اـب  تسلاـجم  رد  یـشوخ  تذـل و  تفگ : دوخ  اـب  هاـگنآ  درکیم ، يراددوخ  ناـناوخهزاوآ 
دیبلط و دوخ  دزن  ار  وا  تفای ، عالطا  یلـصوم  میهاربا  يابیز  زاوآ  ییادص و  شوخ  زا  [ . 754 [ »؟ دوشیم دیاع  یتذل  ریخ و  هچ  رودارود 
، دندرک مهتم  اهتمهت  عاونا  هب  هدـش و  نامگدـب  وا  هب  تبـسن  مدرم  تشاذـگ ، داسف  یگزره و  هب  ور  هک  نیمه  و  [ 755 . ] تخاس برقم 

هللا انلدبا  ناجلوصلاب  فدلاب و  بعلی  هتامعب  ینزی  ۀـفیلخ  دـیوگیم : هدرک ، هراشا  بلطم  نیمه  هب  وا  زا  دوخ  وجه  رد  یلیقع  درب  نب  راشب 
تذل زاوآ  ندینـش  زا  تشاد و  تسود  ار  ناگچبغم  وا  دیوگیم : ظحاج  هحفص 493 ] [ . ] 756  ] نارزیخلا رح  یف  یـسوم  سد  هریغ و  هب 
طارفا يراسگهداب  رد  يردقب  [ 757 . ] دراد يرعـش  وا  يهرابرد  دوخ  دوب و  هدـیرخ  ار  وا  هک  دوب  رهوج »  » مان هب  یکزینک  هتفیـش  دربیم و 

هب اـما  يروـخیم »؟ بارـش  دجـسم ، رد  ندـناوخ  زاـمن  دوـجو  اـب  اـیآ  : » تفگ درک و  یهن  ار  وا  دواد -  نـب  بوـقعی  شریزو -  هـک  درک 
لوق هب  ییانتعایب  يراسگهداب و  رب  تموادـم  نیا  و  دـنتفای ، عالطا  ارجام  نیا  زا  وگهزره  نارعاـش  زا  یخرب  دادـن و  شوگ  يو  تحیـصن 

[ . 758  ] رشنلا ۀبیط  ءابهص  یلع  لبقا  ابناج و  دواد  نب  بوقعی  کنع  عدف  دندورس : نینچ  هتفگ و  کیربت  وا  هب  ار ، شریزو 

يدهم يراکفارسا  یجرخلو و 

ار اهنآ  مامت  يدهم  درک و  جرخ  دوخ  تاوهـش  هار  رد  دوب -  هدروآ  گنچ  هب  ناناملـسم  زا  هک  ار -  روصنم  شردـپ  ثاریم  مامت  يدـهم ،
درکیم یجرخلو  يردقب  تشاذـگاو ، دوخ  لاح  هب  تیمورحم ، رقف و  راتفرگ  زین  ار  هعماج  هدرک و  فرـص  اهیگزره  اهیئوجماک و  هار  رد 

دوب نوراه  شرسپ  يارب  هدیبز  وناب  جیوزت  مسارم  رد  يو ، فارسا  دروم  یجرخلو و  لکـش  نیرتمهم  دوب ، هتـشاداو  تریح  هب  ار  مدرم  هک 
ياینامهم هلجد  رانک  دـیواج  خاک  رد  و  درک ، فرـص  مهرد  نویلم ) هاجنپ   ) رازه رازه ، هاجنپ  نشج  نیا  رد  تسارآ و  یگرزب  نشج  هک 

هوبنا نایم  رد  ار  دوخ  و  دـندمآ ! قایتشا  اب  همه  درک و  توعد  ار  مدرم  ایند  رـسارس  زا  دومن و  توعد  ار  مدرم  لبق  هام  دـنچ  زا  دومن ، اپرب 
الط و زا  هک  ییاهفرظ  هلمج ، زا  دروآ ، نانامهم  يارب  نوگانوگ  ثاثا  لئاسو و  وا  دندش . يدهم  رابرد  نامهم  و  دنتفای ، تمعن  تورث و 

اهنآ دنتفای -  تسد  يوما  تلود  تاناکما  هب  هک  یعقوم  نایـسابع -  هک  دوب  ینمرا  تمیقنارگ  ياهیلاق  اهـشرف و  دوب و  هدش  هتخاس  هرقن 
سلجم و يهصرع  درکیم و  یـشورفرخف  اهنآ  هب  هک  دوب  دیزی  نب  دـیلو  لاوما  هحفـص 494 ] زا [  اهشرف  نیا  دندوب . هدروآ  گنچ  هب  ار 
« ولوپوکرام ، » فورعم درگناهج  دـندرکیم ، راختفا  اهنآ  هب  افلخ  ایادـه ، مامت  زا  شیب  و  دومنیم . نییزت  اهنآ  اب  ار  دوخ  خاـک  ياـهراوید 

اهگنر اب  ییاهرطع  فابالط و  ياههیشاح  اب  ییاههماج  زین  و  دوب ». هدیدن  ار  اهنآ  زا  رتابیز  رتهب و  یمشچ ، چیه  : » دیوگیم اهنآ  يهرابرد 
زا رپ  خاـک  تـمیق و  نارگ  ياــهرویز  رز و  و  دــندوب ، هدرک  رپ  اــهنآ  زا  ار  گرزب  ياهقودنــص  هـک  یتارهاوـج  نوگاــنوگ و  عاوـنا  و 
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زا شمامت  هک ، دوب  هدیشوپ  ینهاریپ  هدیبز  دیسر ، ارف  فافز  بش  هک  یتقو  دوب . هدروآ  هنحص  هب  ار  نامالغ ، نارازگتمدخ و  ناگچبرـسپ ،
شیارب ییاهب  تسناوتیمن  هربخ  لها  زا  یسک  نآ ، دایز  شزرا  رطاخ  هب  دوب و  هدیدن  ار  نآ  ریظن  زور  نآ  ات  یـسک  دوب و  راوهاش  ياهرد 

يزود تخود و  چـیه  و  دوب ، الط  زا  نهاریپ  نآ  مامت  هک  دوب  هدرک  نت  رب  کلملادـبع  نب  ماشه  رـسمه  ینیتسآیب  يهماج  و  دـنک ! نییعت 
تردق تارهاوج  يدایز  تلع  هب  هک  دندوب  هتـسارآ  يردـقب  رویز ، رز و  اب  ار  نآ  دوب و  تفبرز  هیقب  دـنب ، ود  زج  دوب ، هتفرن  راک  هب  وا  رد 

.« تشادن هقباس  برغ  ناهاشداپ  مور و  ياهرـصیق  ناریا و  ياهيرـسک  رابرد  رد  هک  دوب  يراک  نیا  : » دیوگیم زتم » . » تشادـن نتفر ، هار 
، هرقن زا  رپ  یفرظ  دوب و  رانید  دنچ  نآ  رد  هک  ياهسیک  هوالع  هب  یعاتم ، و  هماج ، اهنآ  زا  مادـک  ره  هب  هفیلخ  دـندمآیم و  مشاهینب  نانز 

رطعم ربنع  کشم و  ياهوب  اب  دـندرکیم و  رانید  زا  رپ  ار  هرقن  ياهفرظ  مهرد و  زا  رپ  ار  الط  ياـهفرظ  نارازگتمدـخ  درکیم و  اـطعا 
هک یتقو  یـسابع  يدـهم  هک  دـنکیم  لقن  تارایدـلا -  دوخ -  باتک  رد  یتشباش » [ . » 759 . ] دـندادیم ناگرزب  هب  ار  اهنآ  دـندومنیم و 

ياهقودنص رازبا ؛ همه  نآ  وا ، زا  شیپ  ینز  چیه  يارب  هک  دید  یکرادت  درک ، جیوزت  دیـشر ، شرـسپ  يارب  ار  شردارب -  رتخد  رفعجما - 
ینیتسآیب ینهاریپ  ةدبع -  ماشه -  نز  هب  و  دوب . هدشن  هدید  كرادـت  اهرطع  هرقن ، الط و  ياههبق  اهلیلکا ، اهجات و  اهرویز ، رز و  رهاوج ،

ود شاهنیس  تشپ و  رد  دوب ، هدیدن  یسک  هحفص 495 ] ار [  نآ  یتمیق  ياههناد  دننام  نهاریپ و  نآ  ریظن  مالـسا  رد  دیوگیم - : وا  داد - 
دنتسناوتن هرد ، نآ  تسافن  رطاخ  هب  نارازگتمیق  هک  دناهتفگ  و  تشادن ! ریظن  هک  یگرزب  ياهرد  زا  نآ  هیقب  دوب و  خرس  توقای  زا  هتشر 

هک یلاوما  ناناملـسم ، لاوما  هب  تبـسن  وا  ياهيراکفارـسا  یجرخلو و  زا  [ 761  ] ياهنومن دوـب ، نیا  [ . 760 ! ] دننک يراذـگتمیق  ار  نآ 
هک تسا  هدرک  مارح  نارادمامز  رب  و  دوش ، فرـص  مدرم  حلاصم  هار  رد  ات  هداد  روتـسد  و  هدیزرو ، نآ  دروم  رد  ار  طایتحا  تیاهن  مالـسا 
هناد کـی  هک  دوب  نآ  یتلود ، لاوما  ندرمـش  شزرایب  يو و  ياـهیجرخلو  يهنومن  هلمج  زا  و  دـننک . تشادرب  دوخ  يارب  يزیچ  اـهنآ  زا 

یهوک دننامه  دنتخیر  هک  مه  يور  رگید  لاوما  هسیک  دنچ  اب  و  دـیرخ ، رانید  رازه  دـص  یـس  هب  دوب  تسافن  تیاهن  رد  هک  خرـس  توقای 
يدهم یجرخلو  فارـسا و  نازیم  هب  هلیـسو  نیدـب  [ . 762  ] دیـشخب وا  هب  دیـسوب ، ار  وا  تسد  يداه  شرـسپ  هک  یتقو  ار  اهنآ  ماـمت  دـش ،

چیه مدرم  تسا و  مدرم  لام  لاوما  نیا  دیوگب : دنک و  ضارتعا  هفیلخ  هب  نامز  نآ  رد  هک  تشاد  تردق  یسک  هچ  میربیم و  یپ  یـسابع 
يرادن ! ار  لاوما  نیا  رد  فرصت  قح  وت  هب  دنربیمن و  ياهرهب 

نز ذوفن 

هنوگچ تقو  نآ  دـشاب ، دوخ  تالیامت  ندروآرب  یپ  رد  ات  درادیم  او  ار  وا  شفطاوع ، تاساسحا و  اهناجیه و  هک  تسا  نانچ  اـتعیبط  نز 
زا مادک  چیه  ور  نیا  زا  دنتسنادیم ، یبوخ  هب  حافس  روصنم و  ار  بلطم  نیا  دنک ؟ فرصت  لخد و  یعامتجا  روما  رد  هک  تسا  لوبق  لباق 

شرسمه هک  اریز  دش ، رهاظ  نز  ذوفن  تردق  دیـسر ، يدهم  هب  تفالخ  هک  نیمه  اما  دوش ، یـسایس  روما  دراو  نز  ات  دندادن  یتصرف  اهنیا 
هحفـص 496] شلد [  ار  سک  ره  و  تشاد ، نارگید  ناکـشزپ و  و  نانابرد ، و  هفیلخ ، نامیدن  و  خاک ، رد  يدایز  ذوفن  تردـق و  نارزیخ ،
هب عورش  روهشم -  کشزپ  سیجرج -  نب  عوشیتخب  دروم  رد  تشادیمن ، برقم  تساوخیمن  ار  هک  ره  تخاسیم و  برقم  تساوخیم 

نوزفازور نز ، نآ  ذوفن  زور  ناـمه  زا  و  [ ، 763  ] دـنادرگرب روپاش  يدـنج  هب  ار  وا  ات  درک  راداو  ار  هفیلخ -  يدـهم -  درک و  يریگتخس 
دیدرگ . مدرم  شمارآ  رارقتسا و  مدع  مومع و  ینارگن  ثعاب  یسابع  تلود  رخوا  طساوا و  رد  هک  اجنادب  ات  تفای  شرتسگ  دش و 

متس هوشر و 

لواپچ لاوما و  تراغ  لوغشم  شتفصگرگ  نارازگراک  دوب و  اهنآ  راک  تیعر و  زا  لفاغ  شیاهییوجماک و  یگزره و  مرگرـس  يدهم 
نب یسوم  اج  نآ  یلاو  دوب ، هتفای  جاور  رصم  یحاون  رد  صوصخب  نادرمتلود  مامت  دزن  رد  یکانتـشحو  روط  هب  هوشر  دندوب . مدرم  تورث 
نآ تخادرپ  زا  مدرم  هک  يروط  هب  داد  شیازفا  ار  اهتایلام  رادقم  دادیم ، جرخ  هب  لمع  تدش  تایلام ، نتفرگ  دروم  رد  وا  دوب و  بعـصم 
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رعاش نآ  بلطم  نیمه  هب  دوب و  لومعم  یتایلام  روما  رد  يریگهوشر  راک  تسب ، تایلام  نارادماد  اهيرازاب و  رب  نینچمه  دـندنام . ناوتان 
[ . 764  ] بوقعی حصن  یف  مهتی  مل  اهبالح  نیح  رـصم  ضراب  بویا  یـسوم و  هلعفی  يذلا  اذام  يدـهملا  ملعی  ول  دـیوگیم : هدرک و  هراشا 

دننک و عمج  ار  دادغب  ياهيرازاب  تایلام  دوب  هداد  روتـسد  هتخادرپ و  مدرم  قوقح  رب  فاحجا  مدرم و  هب  روج  ملظ و  هب  زین  دوخ  يدـهم 
روصت لباق  هک  يدح  هب  تخاس  دراو  يدایز  راشف  دندادیم ، تایلام  هک  ینادنورهـش  يور  [ 765  ] دوب هدرک  نییعت  یترجا  راک  نیا  يارب 

دوب . اهنادنز  ای  ناتسروگ و  هب  شماجنارس  هحفص 497 ] دشیم [ ، دنلب  یهاوخداد  ای  تیاکش و  هب  شدایرف  یسک  رگا  و  [ 766  ] تسین

نازادرپثیدح هب  هجوت 

، دـهعتم ریغ  ياملع  نیا  دوب . هتفاین  افـص  ینید  تامیلعت  اب  ناشیاهلد  هک  تخاس  دوخ  راـبرد  برقم  ار  راـکبان  ءاـملع  زا  یهورگ  يدـهم 
هاگیاج نانآ  دنـسرب . ناشیا  يایند  هب  هدش و  کیدزن  اهنادب  ات  دـندادیم  کین  فاصوا  اهبقل و  اهنآ  هب  دـندرکیم و  دـییأت  ار  نارگمتس 

و هتخاس ، كاله  ار  دوخ  تایدام ، هار  رد  هدـش و  ناور  عمط  صرح و  لابند  هب  هدرک و  شومارف  دوب ، هدرک  هضرع  مالـسا  هک  ار  ییـالاو 
تسادق و زا  ياهلاه  نیطالـس ، نوماریپ  رد  هک  دوب  نیا  دندوب . هدییاس  تلذم ، كاخ  هب  نیطالـس ، نایاورنامرف و  ربارب  رد  ار  دوخ  یناشیپ 

لیبق نیا  دـننکیمن ! هابتـشا  زگره  هدوب و  يدـنوادخ  يهدارا  شخبمسجت  نانآ  هک ، دـندوب  هدرک  دومناو  مدرم  هب  هدروآ و  دوجوب  میظعت 
دوخ نیا  زا  یهورگ  يدـهم ، رابرد  رد  دـناهداد . هولج  دـب  ار ، یمالـسا  راثآ  ملاـعم و  هدرب و  ار  مالـسا  يوربآ  هراومه  هک  دنتـسه  ءاـملع 

هدومن يدـهم  فیرعت  شیاتـس و  رد  اهغورد ، نتفاـب  مه  هب  هدوهیب و  نانخـس  یتشم  ندرک  راوخـشن  هب  عورـش  هتفاـی و  برقت  ناـگتخورف 
يهقالع قشع و  هک  میهاربا  نب  ثایغ  دننام  و  [ 767  ] نامسآ نیا  ریز  رد  ناسنا  نیرتوگغورد  يدنس ، رشعموبا  نوچ  یناسک  نانیا  دندوب ،

ای و  درک -  هفاضا  يزادـناریت -  ای  يراوس و  تاـناویح  اـب  زج  هقباـسم ، : » تسا هدرک  لـقن  هریرهوبا  زا  هدرک و  یفرعم  رتوبک  هب  ار  يدـهم 
ور تفر ، وا  هک  نیمه  دنداد و  وا  هب  مهرد  رازه  هد  هداد  روتـسد  تخاس ، وا  هک  یثیدح  نیا  ربارب  رد  يدـهم  تسا »... عونمم  يزاب  رتوبک 

ار ینخـس  نینچ  زگره  ص )  ) ادخ ربمایپ  تسب و  غورد  ص )  ) ادخ لوسر  هب  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  : » تفگ درک و  دوخ  نایـسلجم  مه  هب 
هتـسب غورد  ادخ  لوسر  هب  درم  نآ  هک ، نیا  هب  يدـهم  ملع  اب  [ . 768 ...« ] دیوج برقت  ام  هب  هلیـسو  نیدـب  ات  تساوخ  وا  اما  تسا ، هتفگن 

دنکیم کمک  نآ  دشر  هب  دهدیم و  ورین  ثیدح  لعج  تکرح  هب  وا  بیترت ، نیا  هب  دهدیم ، هزیاج  هحفص 498 ] هلص و [  يو  هب  تسا ،
مالـسا دراو  ار  تافارخ  زا  يرایـسب  و  دـش ، نآ  نأش  رـسک  ثعاب  هتفرگ و  ارف  ار  مالـسا  نابیرگ  هک  تسا  یبئاـصم  نیرتگرزب  زا  دوخ  هک 

تفگ . میهاوخ  ار  يدایز  بلاطم  دروم  نیا  رد  مینکیم  وگزاب  ار  مالسلاهیلع  ماما  نامز  تالکشم  هک  اج  نآ  رد  ام  و  درک ،

نایولع اب  يو  ینمشد 

همه نیا  تلع  و  دوب ، اهنآ  نیک  مشخ و  زا  هدنکآ  شنطاب  هدرب و  ثرا  هب  ار ، اهنآ  نایعیـش  نایولع و  اب  ینمـشد  روصنم ، شردپ  زا  يدهم 
هک نایولع  رطاخ  هب  يوما ، تموکح  دـض  رب  بـالقنا  و  دنتـشادن ، تموکح  رد  یقح  چـیه  نایـسابع  هک ، دـشیم  نیا  هب  طوبرم  ینمـشد 

ار نآ  نویبالقنا  و  تشاد ، ار  عیشت  تشرس  دوخ ، تیعقاو  نطاب و  رد  بالقنا  نیا  دوب . هدمآ  دوجو  هب  دندوب ، یمالـسا  قح  لدع و  لماح 
يدـهم هک  یناشن  نیا  هب  دـندرک ، بالقنا  دراو  ساسا  نیا  رب  ار  دوخ  زین  سابعینب  دـندرک ، هزرابم  نآ  رطاـخ  هب  هداد و  رارق  دوخ  راـعش 

وا ات  دبلطب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  هک  تساوخ  وا  زا  و  دش ، دراو  دوب ، رتمدـقم  وا ، دزن  همه  زا  نارای و  نیرتزیزع  زا  هک  نوعوبا  رب  یـسابع 
هداد و رارق  راشف  تحت  دایز  ار  وا  نوچ  يرذـگب ، هللادـبع  مدـنزرف  زا  هک  تسا  نآ  نم  تساوخرد  تفگ : يو  هب  نوعوبا  دزاس ، هدروآرب 
درادن و هدیقع  رمع  رکبوبا و  هب  وا  دنکیم  تکرح  وت ، رظن  ام و  تهج  فالخ  رد  تسین و  ام  طخ  رد  وا  هللادبعوبا ! يا  دیاهتفرگ . تخس 
ار مدرم  میدرک و  مایق  ساسا  نآ  رب  ام  هک ، تسا  یفده  نامه  رـس  رب  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نینمؤملاریما ، ای  دـنکیم . ییوگدـب  اهنآ  هب 

...« ددرگ امـش  يأر  میلـست  ات  مرادیماو  دیراد  تسود  امـش  هچنآ  رب  ار  وا  نم  هدـش ، ادـیپ  رظن  رییغت  امـش  يارب  رگا  لاح  میدرک ، توعد 
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هملک ینعم  مامت  هب  داعبا و  مامت  رد  یعیش -  تضهن  يوما ، تموکح  دض  رب  تضهن  هک  دنکیم  تلالد  ینـشور  هب  ناتـساد ، نیا  [ . 769]
تـسا نیا  دادـیور  نآ  و  تسا ، بلطم  نیا  رب  رگید  یلیلد  دوخ  هک  دراد  دوجو  يرگید  هحفـص 499 ] دادیور [  اج  نیا  رد  تسا . هدوب  - 

ادخ : » دوب هدمآ  نینچ  همان  تیصو  رد  و  دنک ، یهاوگ  ار  نآ  ات  داتسرف ، یـسابع  يدهم  دزن  ار  دوخ  يهمان  تیـصو  عشاجم ، نب  مساق  هک 
رداق وا  هک  تسین  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  هک  دنهاوگ  دنطـسق ، لدع و  نارادمچرپ  هک  یملع  نابحاص  ناگتـشرف و  و  دهد ، یهاوگ  دوخ 

يهداتسرف هدنب و  دمحم  هک  دهدیم  یهاوگ  نینچمه  و  تسا . اهنیا  رب  هاوگ  يو  تسا ، مالسا  ادخ ، دزن  رد  یعقاو  نید  تسا و  میکح  و 
ار همان  تیصو  رخآ  ياهتمـسق  يدهم ، هک  نیمه  تسا ». تماما  ثراو  يو  زا  سپ  ادخ و  لوسر  یـصو  بلاطیبا  نب  یلع  تسا و  ادخ 

یعطق يهدـیقع  هتـشاد و  فارتعا  بلطم  نیا  هب  ساـبعینب ، صاوخ  [ . 770 . ] درکن یهاگن  هیقب  هب  تخادـنا و  شتـسد  زا  ار  نآ  دـناوخ ،
ریـسم دوخ  ییاورمکح  رب  ياقب  عمط و  رطاخ  هب  دـندوبر و  ار  تموکح  نایـسابع  اما  تسا  هدـش  اپرب  عیـشت  رطاخ  هب  بـالقنا  هک  دنتـشاد 
رهاظم اما  تشاد ، نایولع  هب  تبسن  يدیدش  هنیک  شلد ، يافرژ  رد  دوب  هک  یتقو  ات  یـسابع  يدهم  لاح ، ره  هب  دندرک . ضوع  ار  بالقنا 

تسا : ریز  حرش  هب  زیتس  هنیک و  نیا 

نایولع شهوکن  هار  رد  لاوما  فرص 

دندیمهف هک  یتقو  راوخهریج  يارعـش  زا  یهورگ  درک . فرـص  ناشیا  ماقم  نتـساک  تیب و  لها  شهوکن  هار  رد  ار  يدایز  لاوما  يدـهم ،
زا دـندرک و  ناشیا  وجه  رد  يزادرپغورد  هب  عورـش  تسا ، نانآ  شهوکن  رد  يورهدایز  تیب و  لـها  ندـیهوکن  اـهنآ  تفرـشیپ  يهلیـسو 

هراب نآ  رد  هک  ار  ياهدیـصق  دش و  دراو  یـسابع  يدهم  رب  هک  تسا  داحلا  هقدنز و  هب  فورعم  درب » نب  راشب  ، » ناگتخورف دوخ  نیا  هلمج 
ماصخلا عطق  مکنیب  تانبلاینب و  نیب  یحولا  ماحرالا  يوذ  نم  براقألا  نود  ادـمحم  یبنلا  ثرو  يذـلا  نباـی  دـناوخ : شیارب  دوب ، هدورس 

تانبلا ینبل  نئاکب  كاذ  سیل  نوکی و  ینأ  ماعنألا  ةروس  کلاذـب  تلزن  ۀـضیرف  لاجرلا  عم  ءاـسنلل  اـم  هحفـص 500 ] ماصخ [  نیح  تالف 
تیب لـها  شهوکن  رب  ناـگتخورفدوخ ، رگید  رعاـش و  نیا  قیوشت  رطاـخ  هب  راعـشا -  نیا  ندینـش  زا  سپ  يدـهم  [ . 771  ] مامعألا ۀثارو 

دش و رثأتم  تخس  دینش ، ار  راشب  يهدیصق  مالسلاهیلع ، یسوم  ماما  هک  نیمه  دنداد ، يو  هب  مهرد  رازه  داتفه  داد  روتسد  مالـسلامهیلع - 
: تسا نیا  راعشا  نآ  و  دناوخیم ، راشب  راعشا  ربارب  رد  ار  يراعشا  یبیغ  فتاه  هک  دینش  و  دیباوخ ، دایز  یتحاران  ینارگن و  اب  ار  بش  نآ 

ثارتلل قیلطلل و  ام  ماهس  ریغب  كورتم  معلا  مهدج و  نم  مهبیصن  تانبلا  ینبل  مالسالا  مئاعد  نیکرـشملل  نکی  مل  نوکی و  نوکی و ال  ینأ 
يوس ثارتلا  زاح  همـساب  هونم  ۀمطافنبا  نا  ماحرالا  وذ و  هعنمی  هیف و  اددـلتم  افقاو  ۀلـشنبا  یقب  ماصمـصلا و  ۀـفاخم  قیلطلا  دجـس  امنا  و 

اهنآ هب  ار  دوخ  مالـسلامهیلع ، تیب  لـها  نتفگ  وجه  اـب  ارعـش  دـش ، عیاـش  مدرم  نیب  رد  يدـهم  شور  نیا  هک  یتـقو  [ . 772  ] مامعالاینب
هحفص 501] دیوگیم [ : هدیصق  نیمه  رد  هک  دورس  ار  هدیـصق  نیا  يدهم  روضح  رد  هک  صفحیبا  نب  ناورم  هلمج  زا  دندرک ، کیدزن 

لافنالا نم  تدهـش  اهلاقف  یبنلا  اهغلب  لیربج  مکبر  نع  ۀـلاقم  نوعفدـت  وا  اهلاله  نورتست  وا  مکفکأب  اـهموجن  ءامـسلا  نم  نوسمطت  لـه 
و دیتلغ ، شرف  يور  هب  رایتخایب ، دوخ ، يزامناج  يور  زا  دینش ، ار  راعـشا  نیا  يدهم  هک  نیمه  [ . 773  ] اهلاطبا متدرأف  مهثارتب  ۀیآ  رخآ 
وا هب  دنداد و  يو  هب  مهرد  رازه  دص  داد  روتـسد  تیب . دص  تسا ؟ تیب  دـنچ  راعـشا  نیا  تفگ : درک و  وا  هب  ور  هدـش و  دوخ  یب  دوخ  زا 

يارب ار  ناوارف  لاوـما  نـیا  يرآ ! [ . 774 !« ] مهدیم هزیاج  ردـقنیا  یـسابع  تفـالخ  رد  يرعاـش  هب  هک  تسا  يراـب  نیتسخن  نیا  : » تفگ
تفالخ ماقم  هب  شنادناخ  رگید  وا و  هک  یلاح  رد  دیشخب ، وا  هب  نانآ  تیمها  ندرک  مک  مالسلامهیلع و  تیب  لها  يالاو  ماقم  زا  نتـساک 

ناشیا . ياهيراکادف  تازرابم و  نایولع و  مان  هب  رگم  دندیسرن  یمالسا 

يدهم تسد  هب  ریزو ، بوقعی  یبوکرس 

دوخ ياهراک  مامت  رد  کیرش  هتفرگ و  دوخ  یمیمـص  تسود  ار  وا  هک  اج  نآ  ات  درک ، ادیپ  يدایز  ذوفن  يدهم  دزن  رد  دواد ، نب  بوقعی 
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هتفالخ تئاج  يذـلا  مامالل  لق  دـیوگیم : هراب  نیمه  رد  رـساخ  ملـسم  هک  درک ، نالعا  دوخ  یمـسر  ناوید  رد  ار  بلطم  نیا  و  داد ، رارق 
رب بوـقعی ، هحفــص 502 ] [ . ] 775  ] دواد نب  بوـقعی  هللا  یف  كوـخا  هب  تـنعا  يوـقتلا  یلع  نـیرقلا  مـعن  دودرم  ریغ  قـحب  هـیلا  يدـهت 
هک يروط  هب  درکیم ، راتفر  تساوخیم  شلد  هک  روط  ره  تفرگ و  دوخ  رایتخا  رد  ار  يو  ياهراک  مامت  دش و  طلـسم  يدـهم  تموکح 

رانکرب دوخ ، ماقم  زا  ار  وا  اـت  دنتـساوخ  یـسابع  يدـهم  زا  دـندرب و  هنیک  وا ، ناوارف  ذوفن  نیا  هب  تبـسن  نادوسح  ناـفلاخم و  زا  یهورگ 
زا وا  ندرک  رود  دروم  رد  ار  لـئاسو  عاوـنا  يو ، نادوـسح  و  دز ، زابرـس  اـهنآ  يهتفگ  زا  تفریذـپن و  ار  داهنـشیپ  نیا  يدـهم  اـما  دزاـس ،
نا لجر  نم  يدهم  كرد  هللا  دناهتـشون : راوید  نآ  يور  دید  درکیم ، روبع  يراوید  رانک  زا  يدهم  هک  نیا  ات  دـندربیم ، راک  هب  شماقم 

ناهاوخدـب يور  هب  اههار  مامت  هک  یتقو  [ . 776  ] دوعلا يانلا و  نیب  هللا  ۀـفیلخ  اوسمتلا  موق  ای  مکتفالخ  تعاض  دواد  نب  بوقعی  ۀـفیلخلا 
وت ردپ  دض  رب  نایولع  هک  یعقوم  و  تسا ، اهنآ  نارادفرط  نارای و  زا  و  دراد ، شیارگ  نایولع  هب  وا  دنتفگ ، يدـهم  هب  دـش ، هتـسب  بوقعی 

يدهم دیروش . روصنم  دض  رب  هنیدم  رد  دمحم  هارمه  هب  وا  و  تسا ، هدوب  هدنسیون  هللادبع  نب  میهاربا  دزن  رد  هدوب و  اهنآ  اب  يو  دندیروش 
میمـصت و  تفر ، ورف  تـالایخ  راـکفا و  زا  یجاوما  رد  و  درب ، بقع  ار  شرـس  و  دـش ، نوگرگد  شلاـح  دینـش ، ار  بلاـطم  نیا  هک  یتـقو 

ار یـشکمدآ  طاـسب  هک  یلاـح  رد  درک ، توعد  شیوخ  خاـک  هب  ار  بوـقعی  دوـش . هاـگآ  شلاـح  تقیقح  زا  دـیامزایب و  ار  وا  اـت  تفرگ 
و درک ، ینامداش  يدونـشوخ و  راهظا  يدـهم  و  دوب ، ییورابیز  زینک  شرف ، نآ  رانک  رد  و  دوب ! هدیـشوپ  بضغ  ساـبل  زین  دوخ  هدرتسگ و 
دنک و مادـقا  یمهم  راک  کی  هب  تبـسن  ات  تساوخ  وا  زا  دیـشخب و  وا  هب  زینک  نآ  اب  ار  همه  دوب  یتمیق  ياهشرف  زا  سلجم  نآ  رد  هچره 

يدـکؤم ياهمسق  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  دربب . نیب  زا  دوش -  هرـسکی  شراک  هتـساوخیم  هک  ار -  یلع  لآ  زا  يدرم  هک  دوب  نیا  راـک ، نآ 
نآ اب  دـش  رقتـسم  دوخ  هاگیاج  رد  هک  یتقو  بوقعی  تفر . تفرگ و  ار  يولع  تسد  و  تفریذـپ ، بوقعی  نکب ، ار  راک  نیا  اـمتح  هک  داد 

هحفـص تساوخ [  وا  زا  نوگانوگ  لیاسو  عاونا  هب  يولع  درم  تسا . ياهتخپ  لماک و  صخـش  بیدا و  يدرم  دـید  درک و  تبحـص  يولع 
نآ اب  ار  دوخ  يراتفرگ  یگدنز و  ات  داد ، يو  هب  مه  لوپ  یغلبم  درک و  دازآ  ار  وا  تفریذپ و  بوقعی  دـنک ، دازآ  دـشخبب و  ار  وا  ات  [ 503

، درک لقن  وا  يارب  لـماک  روط  هب  ار  ناـیرج  تفر و  يدـهم  دزن  دوب و  سوساـج  دوب  هداد  بوقعی  هب  يدـهم  هک  زینک  نآ  اـما  دـنک ، لـح 
روتسد هاگنآ  درک  ناهنپ  ییاج  رد  دندروآ ، يو  دزن  ار  وا  هک  یتقو  دنتفرگ ، ار  وا  داتسرف  يولع  نآ  لابند  ار  ناسوساج  نارومأم و  يدهم 

يهرابرد مادعا  مکح  تفگ : دیسرپ ؟ يولع  درم  نآ  يهرابرد  تفای  روضح  يدهم  دزن  بوقعی  هک  یتقو  دندرک ، رضاح  ار  بوقعی  ات  داد 
دای مسق  دراذگب و  رـس  يور  ار  شتـسد  ات  تساوخ  وا  زا  يدهم  يرآ ، تفگ : بوقعی  تسا ؟ هدرم  وا  ینعی ، تفگ : يدـهم  دـش . ارجا  وا 

ار يولع  روایب ! ام  دزن  تسا  هناخ  نیا  لخاد  هک  ار  یسک  نآ  تفگ : دوخ  مالغ  هب  يدهم  دروخ ، مسق  بوقعی  تسا . هتـشک  ار  وا  هک  دنک 
مهاوخب رگا  و  دش ، لالح  ام  رب  وت  نوخ  تفگ : يدهم  دنزب ، یفرح  تسناوتن  دش و  هدزتریح  دید  ار  درم  نآ  بوقعی  هک  یتقو  دـندروآ 
هرداصم ار  شلاوما  مامت  و  دننک ! ینادـنز  دـبا  يارب  [ 777 « ] قبطم  » نادـنز رد  ار  وا  داد  روتـسد  هاـگنآ  مزیرب ، مناوتیم  مزیرب ، ار  تنوـخ 

، دش هطـساو  بوقعی  يدازآ  يارب  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  داتفا ، دیـشرلا  نوراه  تسد  هب  تموکح  هک  یتقو  ات  دنام ، نادنز  رد  وا  و  درک ،
ناوارف يهنیک  رب  زین  ناتساد  نیا  و  [ 778  ] دمآ نوریب  يراوخ  تلذ و  اب  وسمک و  مشچ  رغال و  یمسج  اب  نادنز -  زا  دیشخب ، ار  وا  نوراه 

هحفص 504 ] دراد [ . تلالد  ناشیا ، نایعیش  نایولع و  هب  تبسن  يدهم 

یسوم ماما  يدهم و 

هراشا

تحت تبقارم و  هب  وا ، ندرزآ  رد  اهنت ، و  دناسرن ، وا  هب  ياهمدص  و  تشادن ، مالسلاهیلع  ماما  اب  يدب  دروخرب  شتموکح ، زاغآ  رد  يدهم 
تخاس اراکشآ  ار  دوخ  توادع  يدهم  تشگ ، روهشم  دیچیپ و  اج  همه  رد  راوگرزب  نآ  يهزاوآ  هک  یتقو  اما  درک ، هدنسب  وا  دیدش  رظن 
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 - تفگ میهاوخ  ار  نآ  ام  دید و  ادخ  فرط  زا  هک  یتمارک  رطاخ  هب  هک -  دییاپن  يرید  اما  تفرگ ، ترضح  نآ  ندیشک  دنب  هب  میمـصت  و 
مینکیم : نایب  لیذ  رد  راوگرزب ، نآ  يراتفرگ  حرش  اب  داتفا ، قافتا  يدهم  هلیسو  هب  ماما  يارب  هک  ییاهنایرج  زا  یضعب  کنیا  . درک دازآ 

يراسگیم تمرح  رب  ماما ، لالدتسا 

هب يدایز  لاوما  اج  نآ  رد  و  دش ، هنیدم  یهار  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  يارب  جح ، کسانم  يادا  زا  سپ  تفر و  مارحلا  هللا  تیب  هب  يدهم 
رد تسا ؟ هدش  مارح  نآرق  رد  بارـش  ایآ  : » درک ار  لاؤس  نیا  ماما  زا  دوب ، هتـسشن  مالـسلاهیلع  ماما  اب  هک  یـسلجم  رد  و  داد ، هنیدم  مدرم 
رد تسا . مارح  بارـش  ادـخ  باتک  رد  يرآ ، دـنمهفیمن . نآ  زا  ار  بارـش  تمرح  اـما  دـننادیم  ار  نآرق  تاـیآ  ینعم  مدرم  هک  یتروص 

هانگ و و  یناهنپ ، هچ  يرهاظ و  هچ  ار  اهیتشز  مراگدرورپ  هک  یتسارب  : ] تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  تسا ؟ هدش  هدرمش  مارح  نآرق  ياجک 
« اـهنم رهظ  اـم   » يهلمج اـما  دومرف : هدرک و  ناـیب  وا  يارب  ار  همیرک  هیآ  دوصقم  مالـسلاهیلع  ماـما  [ . 779 [ ] دـینادرگ مارح  ار  قحاـنب  متس 

اما و  دـندرکیم ، زارفرب  تیلهاـج  رد  اـهیراکهبت  يارب  ناراکدـب  هـک  تـسا  ییاـهتمالع  اـهمچرپ و  نتـشارفارب  و  اراکـشآ ، ياـنز  ینعی :
، يدرم رگا  ص )  ) ربمایپ تثعب  زا  شیپ  اریز  دـندرک ، جاودزا  نانآ  اـب  ناشناردـپ  هک  ار  یناـنز  هحفـص 505 ] ینعی [ : نطب » ام  و  : » تراـبع
و دومرف ، مارح  ار  نیا  دنوادخ  و  درکیم ، جاودزا  دوبن -  شردام  رگا  درم -  نآ  رـسپ  اب  نز  نآ  يو  زا  سپ  درمیم ، دوخ  و  تشاد ، ینز 
رد وگب  دنـسرپیم ، وت  زا  رامق  بارـش و  زا  ربمایپ ! يا  : ] تسا هدومرف  نآرق  رگید  ياج  رد  دنوادخ  هک  تسا  بارـش  نامه  مثا »  » هملک اما 

اهنآ هاـنگ   » هک تسا  راـمق  بارـش و  ناـمه  نآرق ، رد  مثا »  » يرآ [ 780 .[ ] دـنراد مدرم  يارب  ییاـهدوس  گرزب و  تـسا  یهاـنگ  ود ، نآ 
. دوب یمشاه  ياوتف  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : درک و  نیطقی  نب  یلع  هب  یهاگن  تشادن و  ناهنپ  ار  دوخ  بجعت  يدهم  تسا » گرزب 

نارگ يدهم  رب  نخـس  نیا  تسا . هتفرن  نوریب  هداوناخ  امـش  زا  ملع  نیا  هک  ار  يادخ  ساپـس  نینمؤملاریما ، ای  مسق  ادـخ  هب  یتفگ ، تسار 
[ . 781 « ] یضفار يا  یتفگ  تسار  : » تفگ درک و  نیطقی  نب  یلع  هب  ور  دش و  تحاران  دمآ ،

كدف دودح  نییعت 

هچنآ : » دومرف تسا ؛ راک  نیمه  لوغشم  هک  دید  دمآ  وا  دزن  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  دنادرگیم ، زاب  شنابحاص  هب  ار  ملاظم  يدهم  نوچ 
! دییامرفب ار  كدف  دودح  كدف . دناهتفرگ ؟ متـس  هب  ار  زیچ  هچ  امـش  زا  نسحلاابا ! ای  دوشیمن ؟ هداد  سپ  زاب  ارچ  دـناهتفرگ  ملظ  هب  ام  زا 

. ] تسا لدـنجلا  ۀـمود  مه  رگید  فرط  کی  ایرد و  لحاس  فرط  کی  رـصم ، شیرع  نآ  تمـس  کی  تسا و  دـحا  هوک  نآ  فرط  کی 
ماما نوچ  تشگ ، رهاظ  مشخ  راثآ  شاهرهچ  رد  دـش و  نوگرگد  يدـهم  يرآ ». تسا ؟ كدـف  دودـح  اهتمـسق  نیا  مامت  هحفص 506 ]
نیا : » تفگ درک و  ماما  هب  ور  يدهم  هک  دوب  نیا  دناهتفرگ ! اهنآ  زا  ار  یمالـسا  تکلمم  ياهنیمزرـس  مامت  هک  تسا  هدومرف  مالـسلاهیلع 

[ . 782 !« ] تسا دایز  یلیخ  هک  رادقم 

مارحلا دجسم  يهعسوت 

ياههناخ بحاص  [ 783  ] دـش رداص  161 ه ) لاس ) رد  نامرف  نیا  دنهد و  هعـسوت  ار  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  ات  داد  روتـسد  يدـهم 
زیاج ایآ  هک  دیـسرپ ، نامز ، ياهقف  زا  يدـهم  دـندرک . يراددوخ  یتموکح  هاگتـسد  هب  دوخ  ياـههناخ  شورف  زا  دجـسم  ود  نیا  رواـجم 

نب یلع  میزاـس ، دجـسم  دراو  بصغ  هب  ار  يزیچ  هک  تسین  راوازـس  دـنتفگ : باوج  رد  اـهقف  هن ، اـی  دـنک  شورف  هب  روبجم  ار  اـهنآ  تسا 
، دندیدنسپ ار  وا  يأر  دنسرپب ، ار  مالسلاهیلع  یـسوم  ماما  رظن  هلأسم  نیا  رد  درک  داهنـشیپ  يدهم  هب  و  دوب ، رـضاح  سلجم  نآ  رد  نیطقی 

ماما دزن  وا  دیـسر  رادنامرف  هب  همان  هک  یتقو  دسرپب ، مالـسلاهیلع  ماما  زا  ات  داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  هنیدـم  رد  دوخ  رادـنامرف  هب  يدـهم 
لزنم زا  سپ  هبعک  رگا  : » تشون نینچ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  زا  سپ  خـساپ ، رد  ماما  درک ، هضرع  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ار  لاؤس  و  تفر ،
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رتراوازس هبعک  سپ  دناهدرک ، لزنم  هدمآ و  هبعک  هناتسآ  هب  مدرم  رگا  دناهبعک و  نامتخاس  زا  رتراوازـس  مدرم  هدش ، تسرد  مدرم  ندیزگ 
. دـندوزفا دجـسم  ود  نحـص  هب  دـندرک و  بارخ  ار  اههناخ  ات  داد  روتـسد  يدـهم  دیـسر ، همان  هک  نیمه  تسا ». دوخ  يارـس  نحـص و  هب 

ياههناخ لباقم  رد  ات  دسیونب  يدهم  هب  ناشیا  يارب  ياهمان  ات  دنتـساوخ  وا  زا  دـندمآ و  تیاکـش  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دزن  لزانم ، نابحاص 
هحفـص دیـسر [  مالـسلاهیلع  ماما  يهمان  هک  یتقو  تشون ، هراب  نیا  رد  ياهمان  يدـهم  هب  درک و  لوبق  ماما  دزادرپب ، اهنآ  هب  ییاهب  ناـشیا ،

يارب فرصت   » هب زورما  هک  تسا  یفرصت  عون  نآ  زا  فرصت  عون  نیا  و  [ 784  ] درک یضار  ار  نانآ  داتسرف و  ار  اهنآ  ياههناخ  ياهب  [ 507
دوخ صاخ  لیالد  عبات  یعرش ، تسا  یمکح  هکلب  تسین ، دناهدیمهف -  نارصاعم  زا  یضعب  هک  يروط  هب  دوشیم -  ریبعت  هماع » تحلصم 

ییانب اج  نآ  رد  دهاوخب  و  دیآ ، دورف  اجنآ  سک  ره  هک  دراد  يدودح  عماج ، دجـسم  هک  نیا  رب  دنراد  تحارـص  لئالد  نآ  هک  دـشابیم 
هک [ 785  ] هداد تبـسن  روصنم  اب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هب  ار  ناتـساد  نیا  باـطخوبا » ظـفاح   » ثدـحم تسین . شیارب  یتمرح  دزاـسب ،

تسا . هدرکن  لقن  ار  روصنم  زا  دجسم  ود  يهرابرد  ینادابآ  رب  مادقا  نینچ  خیرات  نوچ  تسین  حیحص 

ماما يریگتسد 

تـسناوتن ار  دوخ  هنیک  مشخ و  يدهم  دش ، شخپ  ناهج  رـسارس  رد  شاهزاوآ  مان و  و  دیچیپ ، اج  همه  مالـسلاهیلع  ماما  ترهـش  هک  یتقو 
هب هک  دوب  نیا  دـنام ، دـهاوخن  رارقرب  ماما  يریگتـسد  اب  زج  يو  تنطلـس  هک ، دـش  نآ  رب  و  دیـسرت ، دوخ  ماـقم  تخت و  رب  و  دراد ، ناـهنپ 

ماما دزن  دیسر ، وا  تسد  هب  همان  نوچ  دتسرفب ، يو  دزن  هب  يروف  هدرک و  ریگتسد  ار  ماما  ات  داد  روتسد  و  تشون ، هنیدم  رد  دوخ  رازگراک 
اب دلاخوبا  دیسر ، هلابز  لزنم  هب  ات  درک ، تکرح  دش و  رفس  يهدامآ  مالـسلاهیلع  ماما  دناسر ، ماما  ضرع  هب  ار  بلطم  تفر و  مالـسلاهیلع 
!؟ منیبیم هتفرگ  ار  امـش  هدـش  هچ  دوـمرف : درک و  وا  هب  تقفـش  رهم و  يور  زا  یهاـگن  ماـما  درک ، لابقتـسا  راوـگرزب  نآ  زا  هودـنا  مغ و 

مالـسلاهیلع ماما  مرادـن ! امـش  يارب  ینانیمطا  چـیه  نم  و  دـیوریم ؟ توغاط  نیا  هب  ور  امـش  هک  یلاح  رد  مشاـبن ، هتفرگ  روطچ  ناـجاقآ 
زا نامز  نآ  رد  هک  درک  نییعت  ار  ینامز  وا  يارب  و  دسریمن . ياهمدص  وا  هب  رفـس  نیا  رد  هک  داد  عالطا  يو  هب  دناشن و  ورف  ار  وا  ینارگن 

ار وا  ات  داد  روتـسد  يدهم  دیـسر ، دادغب  هب  هک  یتقو  دش ، دادغب  یهار  درک و  تکرح  مالـسلاهیلع ، ماما  سپـس  درک . دهاوخ  رذـگ  اجنآ 
بلاـطیبا نـب  یلع  نینمؤـملاریما  شباوـخ  رد  و  دـیباوخ ، ار  بـش  نآ  يدــهم  هحفـص 508 ] دـنرادهگن [ ، نادـنز  رد  هدرک و  ریگتــسد 

دینک یهابت  نیمز  يور  رد  دینک و  تنطلس  هک  دیراودیما  امش  ایآ  دمحم ! ای  : » دومرف دوب  نیگمغ  رثأتم و  هک  یلاح  رد  دید  ار  مالسلاهیلع 
دید دـش ، رـضاح  هک  یتقو  دـیبلط ، ار  عیب  ر  دوخ ، نابرد  تساخرب و  باوخ  زا  تشحو  ینارگن و  اب  يدـهم  [ . 786 . ] دـییامن محر  عطق  و 

، دروآ فیرـشت  ماما  نوچ  دزاس ، رـضاح  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  ات  داد  روتـسد  عیبر  هب  دـنکیم . رارکت  ار  هفیرـش  يهیآ  دراد  يدـهم 
نینمؤملاریما نم  نسحلاابا ! ای  : » درک ضرع  شمرن  تبحم و  اب  هاگنآ  دناشن ، دوخ  رانک  رد  درک و  هقناعم  وا  اب  و  دـش ، دـنلب  اج  زا  يدـهم 

نم و رب  هک  یهدیم  لوق  ایآ  درک -  هراشا  فیرش  هیآ  هب  دناوخیم -  نم  رب  روط  نیا  مدید ، باوخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
تـسار وت  عیبر ، تسین ». نم  نأـش  رد  شروش  ماهدرکن و  ار  راـک  نیا  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  « ؟ ینکن شروـش  منادـنزرف ، زا  کـی  چـیه  رب 

هبور ار  اهراک  و  درک ، هقردب  ار  وا  دش ، دنلب  اج  زا  عیبر  دیتسرفب ! شاهداوناخ  دزن  هنیدـم  هب  ار  وا  هداد و  ناشیا  هب  رانید  رازه  یـس  یتفگ ،
لحم هب  ات  دیدرونیم ، ار  نابایب  ماما ، ناوراک  [ ، 787  ] دندوب هار  نیب  رد  هدشن  حبص  دومن ، مهارف  ار  رفس  لئاسو  بش  نامه  تخاس و  هار 
ماـما هک  نیمه  دوـب ، ترـضح  نآ  مودـق  رظتنم  هناربـصیب  دوـب  هدرک  نـییعت  شیارب  ماـما  هـک  يزور  ناـمه  رد  دـلاخوبا  دیـسر ، هلاـبز » »
ماـما دوب ، يداـش  رد  قرغ  و  دیـسوبیم ، ار  شیاـههناش  اـهتسد و  و  هتفاتـش ، يو  روـضح  هب  دـلاخوبا  هحفـص 509 ] دش [ ، امرففیرـشت 

ماما [ . 788 !« ] مرادن یصالخ  اهنآ  تسد  زا  نم  دنیآیم و  نم  غارس  هب  هرابود  اهنآ  : » دومرف هدش و  وا  ناوارف  ترـسم  هجوتم  مالـسلاهیلع 
رد زین  ار  شرمع  تاظحل  نیرخآ  هک  اج  نآ  ات  هتـشاد  راوگرزب  نآ  نتخاس  ینادـنز  يریگتـسد و  نوراه و  راتفر  هب  هراـشا  هلمج ، نیا  اـب 

نامز رد  ار  شفیرـش  رمع  زا  لاس  تسیب  هک  یتروص  رد  دیبلطن  دادغب  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هبترم ، نیمه  زج  يدهم ، دروآ . رـسب  نادـنز 
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نیرتـمهم زا  تدـم  نیا  تخادرپ و  بادآ  مولع و  عاوـنا  هب  نایوجـشناد  یملع  تیبرت  ملع و  رـشن  هب  تدـم  نیا  لوـط  رد  و  درب ، رـسب  يو 
تخاس . راوتسا  ار  قالخا  تلیضف و  شناد ، ياهخاک  هک  دوب  ترضح  نآ  یگدنز  نارود 

يدهم تافو 

وهآ هک  اج  نآ  ات  تخات ، ییوهآ  لابند  هب  تفر و  راکـش  هب  يو  هک  دـناهتفگ  یـضعب  دـنراد ، رظن  فالتخا  يو  گرم  يهرابرد  ناخروم 
و درم . زور  نامه  دیرب و  ار  شاهرقف  نوتس  تفرگ و  هبارخ  رد  يالاب  هب  شرمک  دورو ، تقو  دوب ، گنت  هبارخ  نآ  رد  دش ، ياهبارخ  دراو 
، دوب تحاراـن  دـیزرویم ، قشع  وا  هب  و  تشادیم ، تسود  ار  وا  يدـهم  هک  يرگید  زینک  تسد  زا  شنازینک  زا  یکی  هک  دـناهتفگ  یخرب 

ایند زا  هک  نیمه  لاح  ره  هب  درم . دروخ و  ار  اذغ  نآ  اج  همه  زا  ربخیب  يدهم  و  دوب ، هدرک  هتـشغآ  ییاذـغ  هب  وا  نتـشک  يارب  ار  يرهز 
رب گوس  مغ و  سابل  نازینک  زا  یخرب  شگرم  زا  سپ  و  دنکفا ، هیاس  اهنآ  رب  هودنا  مغ و  و  دندرک ، هیرگ  وا  رب  شناسک  هداوناخ و  تفر ،

حوطی موی  هل  رهدلا  نم  حاطن  لک  حوسملا  نهیلع  نلبقا  یـشولا و  یف  نحر  دیوگیم : هدرک ، نانآ  هب  هراشا  هیهاتعوبا  و  دـندوب ، هدرک  نت 
نارود يهرابرد  ام  نخس  اج  نیا  ات  هحفص 510 ] [ . ] 789  ] حونت دـبال  تنک  نا  حـن  کسفن  یلعف  حون  رمع  ام  ترمع  ول  یقابلاب و  تسل 

هحفص 513 ] دیسر [ . نایاپ  هب  دمآ ، مالسلاهیلع  ماما  رس  رب  نارود  نآ  رد  هچنآ  يدهم و  تفالخ 

یسابع يداه  نارود  رد  ماما 

هراشا

و دـش ، وربور  یمالـسا  تموکح  اب  ناوارف ، تورث  و  ورین ، زا  راشرـس  و  يزبسرـس ، یباداش و  نیع  رد  بابـش و  نارحب  رد  يداـه ، یـسوم 
تـسا هدوب  هلاس  جـنپ  تسیب و  دناهتـشون ، ناخروم  هک  يروط  هب  و  تشادـن ، يدایز  رمع  زونه  وا  هک  یلاح  رد  دـندرک ، تعیب  وا  اـب  مدرم 

وا گنچ  زا  شتنطلس  زاغآ  نامه  رد  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  هک  دوب ، روجف  قسف و  مرگرس  هتسویپ  و  رورغ ، توهش و  رد  قرغ  [ ، 790]
تالکـشم نیرتراوشد  نیرتدـب و  اب  وا  نارود  رد  ناناملـسم  درکیم ، يزارد  رمع  رگا  و  دـییاپن ، يرید  شتموکح  نارود  و  درک ! صالخ 

نتخیر رد  هک  یتسارب  و  تشادـن ، اهنوخ  نتخیر  قحان  هب  يزیرنوخ و  زا  یکاب  چـیه  هک  دوب ، رگمتـس  یتوغاط  يداـه ، دـندشیم . وربور 
تشاد مالسلاهیلع  یسوم  ماما  يدوبان  رب  میمصت  و  درکیم ، لیمحت  نانآ  رب  ار  اههجنکـش  نیرتدب  تشادن و  يرـصح  دح و  نایولع  نوخ 

میتسه : يو  یگدنز  زا  یهاتوک  یسررب  زا  ریزگان  ام  و  تسکش . ار  شرمک  دبنجب  دوخ  رب  هک  نآ  زا  شیپ  دنوادخ ، هک 

يداه ياهیگژیو 

هراشا

يهمه هتخاس و  نیگمـشخ  ار  کیدزن  رود و  هک  اج  نآ  ات  دوب ، صخـشم  شراتفر  هار و  رد  هک  تشاد  يدنـسپان  تافـص  يداه ، یـسوم 
اهناـمه هک  تشاد  نیک  مشخ و  وا  هب  تبـسن  يردـق  هب  تـفرگ ، لد  رد  ار  وا  يهـنیک  زین  نارزیخ  شرداـم  و  دـندوب ، تحاراـن  وا  زا  مدرم 

هحفص 514 ] تسا [ : ریز  حرش  هب  يداه  ياهیگژیو  اما  دش ... يو  نتشک  ثعاب 

وا نایغط  رورغ و 

رورغ رهاظم  هلمج  زا  و  دـش ، وا  یـشکرس  رورغ و  ثعاب  دوخ  نیمه  دوب ، یناوج  نارحب  رد  هک  دـش  تفالخ  رادهدـهع  یعقوم  رد  يداـه 
دندرکیم تکرح  وا  شیپاـشیپ  رد  هداـمآ ، ياـهنامکریت  اـهدومع و  هنهرب و  ياهریـشمش  اـب  نارومأـم  تفریم ، هار  تقو  ره  هک  نآ  يو 
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دناسرب . مدرم  هب  ار  دوخ  يرترب  تنطلس و  یهاشداپ و  تهبا  هلیسو  نیدب  ات  [ ، 791]

وا يراب  دنبیب و  یگزره و 

اهتوهـش و هار  رد  هنادنمتواخـس  ار  یناوارف  لاوـما  و  هدروآ ، ور  بعل  وـهل و  یگزره و  هـب  دوـب ، راـب  دـنبیب و  اـیحیب و  يدرف  يداـه ،
، دوب هدش  وا  يدونشوخ  ترسم و  ثعاب  و  دوب ، هدناوخ  هک  يزاوآ  رعـش  هس  رطاخ  هب  یلـصوم  میهاربا  هب  درکیم . فرـص  شیاهیـشوخ 

يهقـالع زاوآ  هب  يو  [ 793  ] دیـشخب راـنید  رازه  یـس  تخاـس  ناـمداش  ار  وا  دـناوخ و  هـک  يزاوآ  يارب  و  [ 792  ] داد راـنید  رازه  هاـجنپ 
هدنز ام  يارب  يداه  رگا  دیوگیم : یلصوم  قاحسا  درکیم ، فرص  ناگدنناوخ  رب  ار  تلود  يهنازخ  لاوما  زا  يرایـسب  تشاد و  يدیدش 

يهفیلخ نیتسخن  و  هتـشگ ، رمخ  برـش  رد  قرغ  تدـش  هب  يداـه  [ 794  ] میتخاـسیم ـالط  زا  ار  ناـمیاههناخ  راوید  رد و  اـم  دوب ، هدـنام 
و [ ، 796  ] درک يوریپ  وا  زا  دیـشرلا  نوراه  وا ، زا  سپ  و  [ 795  ] دوب رمخلامئاد  یتسم و  يراسگهداب و  لاـح  رد  هشیمه  هک  دوب ، یـسابع 

دنتفر . وا  هار  هب  نوراه  زا  سپ  یسابع  ناهاشداپ  رگید 

يداه ییوخدب 

یسک رتمک  دوب ، نامگدب  تشذگ ، مک  هحفـص 515 ] نشخ [ ، وخدنت ، يداه  دیوگیم : ياهرابرد  ظحاج  دوب ، قالخادـب  وختشز و  وا 
دزن يزیچ  چیه  و  دریگن ، هلصاف  دنکن و  يرود  وا  زا  دشاب و  علطم  وا  يوخ  قلخ و  زا  دشاب و  هتشاد  ار  طایتحا  بناج  وا  هب  تبـسن  هک  دوب 

[ . 797  ] دوبن لاؤس  هب  زاغآ  زا  رتدب  وا 

نایولع اب  يو  ینمشد 

مامت تخادـنا و  تشحو  سرت و  اهنآ  نیب  رد  هک  دوب  نیا  تشاد  يداـیز  شـشوک  ناـیولع  بوکرـس  يدوباـن و  رد  رورغم ، توغاـط  نیا 
، دنتفای ار  نایولع  اجره  هک  تشون  یحاون  مامت  هب  درک و  عطق  ار  همه  دوب ، هدرک  نییعت  ناشیا  يارب  یـسابع  يدـهم  هک  یبیـصن  يررقم و 
دـندش و راتفرگ  اهمتـس  اههجنکـش و  عاونا  هب  تشحو ، سرت و  تموکح  نیا  هاتوک  تدـم  رد  نایولع  [ . 798  ] دنتـسرفب دادغب  هب  ار  اهنآ 
دنراذگب و هزرابم  ياهنادیم  رد  مدق  نایولع  هک  دش  ثعاب  اهنیمه  تخادرپ و  اهنآ  ندرک  یـضاران  یبوکرـس و  ملظ و  هب  مکاح ، تردق 
مینکیم : وگزاب  ار  تضهن  نیا  نایرج  کنیا  ام  و  دنراد . مالعا  ناشیا ، نایغط  ملظ و  ریز  زا  تما  تاجن  روظنم  هب  ار  دوخ  گرزب  تضهن 

خف يهعجاف 

هراشا

اب هک  دوب  خف  راوگان  دماشیپ  نامه  دـش ، وربور  نآ  اب  مالـسا  ناهج  هک  ياهعجاف  نیرترابمغ  م . همظعم . هکم  یکیدزن  رد  تسا  یلحم  مان 
، مالـسلامهیلع تیب  لها  رب  هثداح  نیا  ناوارف  ریثأت  نازیم  زا  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  درکیم . يربارب  شمالآ  اهدرد و  رد  ـالبرک  يهثداـح 

تمرح گرزب ، يهعجاف  نیا  رد  تسا » هدوبن  تیب  لها  ام  يارب  خف  زا  رتگرزب  یهاگراتـشک  البرک  زا  سپ  : » دیامرفیم تسا ، هتفگ  نخس 
مئارج و بکترم  البرک  راوگان  يهعجاف  رد  هک  نایوما -  دـننامه  زین  نایـسابع  تفر و  ناـیم  زا  شدـالوا  ترتع و  يهراـبرد  ص )  ) ربماـیپ
ایند و فارطا  رد  ناریسا  هحفص 516 ] هارمه [  دندرک و  اههزین  يور  رب  ار  نایولع  ياهرس  و  دندش ، بکترم  ار  یتایانج  دندش -  یتایانج 

مالسلامهیلع تیب  لها  زا  ییوجماقتنا  رطاخ ، هب  دننک ، نفد  هک  نآ  نودب  نیمز ، يور  ار  هزیکاپ  كاپ و  ياهندب  و  دندنادرگ ، اهرهش  نایم 
ار كاندرد  يهعجاف  نیا  ياهتمسق  زا  یخرب  لیذ  رد  دندرک . دیدجت  شکاندرد  داعبا  مامت  رد  ار  البرک  تبیصم  هلیـسو  نیدب  و  دندنکفا .
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میروآیم : تشذگ  وا  رب  هچنآ  هعجاف و  نآ  هب  تبسن  ار  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  عضوم  مینکیم و  نایب 

گرزب یبالقنا  نیسح ،

يهرابرد مییوگب ، نخس  يو  تضهن  زا  هکنآ  زا  شیپ  و  دوب . یلع ، نب  نیـسح  درک ، اپرـس  یـسابع  تموکح  دض  رب  ار  تضهن  هک  یـسک 
نب یلع  نب  نیـسح  يو  تسا ، نینچ  وا  يـالاو  تبـسن  اـما  وا : ینارون  بسن  فلا -  مینکیم : تبحـص  يو  فاـصوا  اـهیگژیو و  بسن و 

هدوب مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  رتخد  بنیز  شردام  تسا . مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح 
، ردارب ردـپ ، روصنم ، رفعجوبا  نوچ  دـنتفگیم . هتـسیاش » رـسمه  ود   » ناشتدابع رطاـخ  هب  نسح ، نب  یلع  شرـسمه  بنیز و  هب  مدرم ، هک 

یتقو ات  دیشوپیمن  يرگید  سابل  نآ  ریز  درکیم و  نت  هب  وم  زا  ییازع ، سابل  هراومه  يو  تشک  ار  بنیز  رـسمه  اههدازومع و  اهومع و 
رب هک  يدـح  هب  تسیرگیم ، درکیم و  هلاـن  عوـن  نیرتشارخلد  رد  شنادـناخ  ناـیم  رد  وا  تفاتـش ، شراـگدرورپ  تمحر  رادـید  هب  هک 

هتفگ دب  روصنم  هب  شبلق  شمارآ  يارب  هک  دنکن  دـشاب و  فالخرب  شلمع  ادابم  هک  نیا  رطاخ  هب  تقو ، چـیه  دـندش و  كانمیب  وا  تایح 
ناـهن و ياـناد  يا  و  نـیمز ، اهنامـسآ و  يهدـننیرفآ  يا  : » دروآیمن ناـبز  رب  يزیچ  ریز  تاراـبع  زا  شیب  و  تـفگیمن ، دـب  وا  هـب  دـشاب ،

يور یکدوک  رد  ار  نیسح  شدنزرف  وا  ینامکاح .» نیرتهب  وت  هک  نک  مکح  قح  هب  موق  نیا  ام و  نیب  یمکاح ، ناگدنب  نیب  هک  راکـشآ ،
دنه دیز و  نبای  ملعت  تفگیم : وا  هب  و  دزارفایمرب ، نایسابع  ربارب  رد  ار  بالقنا  مچرپ  وا  هک  تفگیم  تخادنایم و  نییاپ  الاب و  تسد ،

هک ياهناخ  رد  نیسح  نیسح : يامن  وشن و  ب -  [ . 800  ] دجو دج  ام  قدص  لاخ  نم  هحفص 517 ] دعم [  نم  ءاحطبلاب  کل  مک  [ . 799]
ار وا  دوب ، هدرک  دوبان  ار  اهنآ  يهمه  روصنم  هک ، شنادناخ  زا  نادیهـش  رب  زادگ  زوس و  تبیـصم و  و  دش ، گرزب  دوب ، مغ  هودـنا و  قرغ 
هک زاغآ  نامه  زا  دوب و  هتفرگ  ارف  خلت  یهودنا  قیمع و  یمغ  ار  شلد  دـیدیمن ، هناخ  رد  يزیچ  يراز  هیرگ و  زج  وا  درـشفیم ، دوخ  رد 

تیـصخش يو : يهتـسجرب  تافـص  ج -  تشاد . دوخ  نافلاخم  يدوبان  هزراـبم و  نتفرگ و  ماـقتنا  رب  میمـصت  دوب ، مرن  شیاـهنخان  زونه 
دوخ راگزور  دارفا  نیرتیخـس  زا  دوب ، هتخیمآ  ایند ، رد  ییاسراپ  یتسرد و  يراگزیهرپ ، اوقت و  شناد ، زا  ـالاو ، تافـص  ماـمت  اـب  نیـسح 

نب نیسح  اب  نم  تسا : هدرک  لقن  نینچ  لیذه  نب  نسح  زا  جرفلاوبا  دناهتشون ، ار  وا  ششخب  مرک و  زا  يدایز  ياهناتساد  ناخروم ، دوب .
« دسا  » رازاب دراو  و  میدش ، نوریب  هناخ  زا  مه  اب  دیرخ ، رانید  رازه  هن  هب  ار  یغاب  دش ، دادغب  دراو  مدوب ، هارمه  خف ، ناتـساد  بحاص  یلع ،

هلس نیا  ات  نک  رومأم  ار  یمالغ  تفگ : درک و  ور  نیـسح  هب  تشاد ، هارمه  هب  هلـس  کی  دمآ ، يدرم  داتفا ، ناخ ، باب  هب  ام  رذگ  میتشگ ،
ار اذغ  دوش ، دراو  اج  نیا  هب  نادرمناوج  زا  يدرم  هاگره  منکیم ، تسرد  بوخ  ياذـغ  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : دریگب ، نم  زا  ار 
، درگرب ام  دزن  ادعب  ورب ، تفگ : درم  نآ  هب  و  ریگب ! وا  زا  ار  هلس  مالغ ! يا  تفگ : شمالغ  نب  نیـسح  منکیم ، هحفص 518 ] هیده [  وا  هب 

امـش هب  دنوادخ  هچنآ  زا  تفگ : هنهک و  ياههماج  اب  دـمآ  ام  دزن  يدرم  سپـس  دـیوگیم : لیذـه  نب  نسح  يریگب . ار  تدوخ  يهلـس  ات 
فرظ رادرب و  تسه  هلـس  لخاد  هچره  تفگ : وا  هب  هدب و  وا  هب  ار  هلـس  تفگ : درک ، نم  هب  ور  نیـسح  دینک ! تمحرم  نم  هب  تسا ، هداد 
رانید دص  زین  وا  هب  دمآ  هلس  بحاص  هک  یعقوم  هدب و  وا  هب  رانید  هاجنپ  دروآ ، ار  فرظ  هک  یتقو  تفگ : نم  هب  هاگنآ  هدب ، ام  هب  ار  یلاخ 

وا هب  تساوخ ، يزیچ  امـش  زا  يریقف  دیزادرپب ، ار  ناتماو  دیاب  دیاهدیرخ ، یکلم  امـش  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  يزوسلد  باب  زا  هدـب .
امـش يارب  ییاذغ  يدرم  و  دنداد ، وا  هب  زین  رانید  هاجنپ  يداد  روتـسد  دیدشن و  یـضار  امـش  اما  دوب ، عناق  اذـغ  نامه  هب  وا  دـیداد  ار  اذـغ 

زا هک  میراد  يراگدرورپ  ام  نسح ! يا  دومرف : دنداد ، وا  هب  رانید  دص  يداد ، روتسد  امـش  دیزرایم ، رانید  ود  ای  کی ، هب  دیاش  هک  دروآ 
هک ییادخ  هب  مهدیم  رانید  تسیود  دیایب ، هلـس  بحاص  هاگره  مهدیم ، وا  هب  رانید  دـص  دـیایب ، ریقف  نآ  تقو  ره  تسا ، هاگآ  اهیبوخ 

[801  ] تسا ناسکی  نم  دزن  رد  كاخ  هرقن و  الط و  هک  اریز  دریذپن ، نم  زا  وا  هک  مسرتیم  نآ  زا  نم  تسا  وا  تردق  تسد  رد  نم  ناج 
مدرم و نتخاس  تخبـشوخ  يارب  هک  دـندوب  ادـخ  لوسر  ناشدـج  میـسن  زا  ییاهـشزو  لـماح  هدوب و  ياهمیرک  سوفن  ناـنیا  هک  یتسارب  . 

رانید رازه  لهچ  هب  ار  يروصحم  غاب  یلع  نب  نیـسح  يارب  هک  دنکیم  لقن  لیذـه ، نب  نسح  دـندوب . هدـمآ  اهیتخبدـب  نتخاس  فرطرب 
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هب هنامیپ  هب  هنامیپ  تخاسن ، هناخ  دراو  شاهداوناخ  يارب  هناد  کی  یتح  داد ، نارگید  هب  هناـخ  نوریب  رد  ار  نآ  ياـههویم  ماـمت  مدـیرخ و 
وا دزن  رد  لام  دوب ، ناـسحا  یکین و  نداـعم  زا  یندـعم  وا ، هک  یتسارب  [ . 802  ] مدربیم هنیدـم  لـها  يارقف  يارب  ار  نآ  نم  دادیم و  نـم 

ریخ و مدرم ، يهمه  هب  هک  دوب  شناردپ  شور  وا ، شور  دناشوپب . ار  ياهنهرب  ریس و  ار  ياهنـسرگ  هلیـسو  نادب  هک  نآ  زج  تشادن  یتمیق 
خف هحفص 519 ] رب [  هک  یتقو  دناهدرک ، لقن  ص )  ) ربمایپ زا  تسا : هدیسر  وا  يهرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  هچنآ  دنتـشادیم . ینازرا  ار  یکین 

هتـشک ناـنمؤم  زا  یهورگ  اـب  نم  نادـناخ  زا  يدرم  اـج  نیا  رد  : » دوـمرف هاـگنآ  دوـمن  رازگرب  تیم  زاـمن  دوـخ  باحـصا  اـب  درک ، رذـگ 
قاحسا نب  دمحم  [ . 803 « ] دنوریم تشهب  هب  ناشیاهندب  زا  شیپ  ناشحاورا  دنروآیم ، تشهب  زا  طونح  نفک و  ناشیا  يارب  دـنوشیم ،

، داتـسیا زامن  هب  دمآ ، دورف  بکرم  زا  درک ، رذگ  خـف  هب  ص )  ) ربمایپ دومرف : هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا ، زا 
ص)  ) ربمایپ دندید ، هک  یتقو  مدرم  درک ، نتسیرگ  هب  عورش  هک  دوب  هدرکن  مامت  ار  زامن  زونه  مود  تعکر  زا  سپ  دناوخ ، ار  لوا  تعکر 

نوچ هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  دیدرکیم ؟ هیرگ  ارچ  : » دومرف ص )  ) ربمایپ دش ، مامت  زامن  هک  یتقو  دندرک ، هیرگ  زین  اهنآ  دـیرگیم ،
ای تفگ : دـش و  لزاـن  نم  رب  لـیئربج  مدـناوخ ، ار  لوا  تعکر  نم  هک  یتقو  دومرف : میدرک . هیرگ  زین  اـم  دـینکیم  هیرگ  امـش  میدـید  اـم 

ماـما زا  هچنآ  [ . 804 .« ] تسا رگید  نادیهـش  ربارب  ود  وا ، اب  يدیهـش  ره  رجا  و  دوشیم ، هتـشک  اج  نیا  رد  وت  نادـنزرف  زا  يدرم  دـمحم !
هب هنیدم  زا  و  مداد ، هیارک  مالسلاامهیلع ، دمحم  نب  رفعج  هب  ار  یبکرم  نم  دیوگیم : رضن ، تسا : هدیسر  وا  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص 

ضرع نک ! يروآدای  میدیـسر ، خف  هب  هک  یتقو  رـضن ! ای  : » دومرف نم  هب  میدرک ، روبع  رم » نطب   » زا هک  یتقو  میدش ، راپـسهر  هکم  بناج 
کیدزن میدیـسر ، خـف  هب  هک  یتقو  دـیوگیم : رـضن  دربب . مباوخ  مسرتیم  اما  مسانـشیم ، ارچ  دیـسانشیمن ؟ ار  اج  نآ  امـش  رگم  مدرک :

خف هب  مدرک : ضرع  دش ، رادـیب  مداد ، ناکت  ار  هواجک  دـشن . رادـیب  مدـید  مدز ، ادـص  هتـسهآ  تسا  هدـیباوخ  مدـید  متفر ، ماما  يهواجک 
مدرب و هداج  رانک  هب  ار  نآ  متفرگ و  ریگب ، ار  رتش  راسفا  دومرف : هاگنآ  مدروآ ، نییاپ  نم  دیروایب ، نییاپ  ارم  يهواجک  دومرف : میاهدیـسر ،
، دـناوخ زامن  تفرگ و  وضو  ترـضح  نآ  سپ  نک . رـضاح  نم  يارب  هحفـص 520 ] ار [  بآ  کشم  لـیاسو و  دومرف : مدـناباوخ . ار  رتش 

نکیل و  هن ، دومرف : دوب ؟ جح  کسانم  وزج  امـش  ياهراک  نیا  ایآ  دیدرک ، ییاهراک  امـش  منیبیم  موش ، تیادـف  متفگ : دـش ، راوس  سپس 
[ . 805 .« ] دنوریم تشهب  هب  ناشداسجا  زا  شیپ  نانآ  حاورا  هک  دنوشیم  هتشک  یعمج  اب  ام  نادناخ  زا  يدرم  اج  نیا  رد 

نیسح تضهن  يهزیگنا 

يو هک  یناوارف  ملظ  كاـنلوه و  ياههجنکـش  نآ  هب  ددرگیمرب  نیـسح ، گرزب  تـضهن  يهزیگنا  هـک ، نـیا  رب  دـنراد  عاـمجا  ناـخروم 
يدرم هک  دوب  هدرامگ  هنیدم  رب  [ - 806  ] باطخ نب  رمع  يهون  زیزعلادبع -  نب  رمع  مان  هب  ار  يرادناتسا  يداه ، یسوم  درکیم . هدهاشم 

ملظ نایولع و  نتخاس  راوخ  هار  رد  هدوب و  فورعم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  ینمشد  تفلاخم و  هب  هدوب و  قالخادب  لدگنـس و  وخدنت ،
اهنآ رب  اصخـش  شدوخ  هک  نیا  يارب  دـنوش ، رـضاح  يو  دزن  رد  اـت  دوب  هتفرگ  دـهعت  اـهنآ  زا  زور  ره  هدرک و  يوردـنت  اـهنآ ، رب  روـج  و 
نسح زا  کی  ره  شنارومأم  و  دنزاس ، رضاح  يو  دزن  عقوم  هب  ات  دوب  هداد  رارق  يرگید  نماض  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  و  دشاب ! هتشاد  تراظن 

، دناهتفرگ يراسگهداب  لاح  رد  ار  اهنآ  هک  دندش  یعدم  هتفرگ و  ار  مالـس ، نب  رمع  بدنج و  نب  ملـسم  نسح ، نب  هللادبع  نب  دـمحم  نب 
هب یبانط  دندز و  هنایزات  تفه  مالـس ، نبا  هب  هنایزات و  هدزناپ  ار  بدـنجنبا  هنایزات و  داتـشه  ار  نسح  دـننزب ، هنایزات  ار  اهنآ  داد ، روتـسد 

راگزور رد  هایس ، مچرپ  بحاص  هیمشاه ، نز  نآ  هک  دوب  نیا  دننک ! اوسر  ار  اهنآ  دننادرگب و  رهش  رد  ات  داد  روتسد  دنتخادنا و  ناشندرگ 
ار مشاهینب  زا  یـسک  يوربآ  يرادن  قح  وت  تسا  رودب  تمارک  زا  راک  نیا  هن ! تفگ : و  داتـسرف ، یلاو  دزن  ار  یـسک  هللادـبع ، نب  دـمحم 

رمع نادـناخ  زا  هک  یلاو  نک . دازآ  ار  اهنآ  و  رادرب ، تسد  تراک  نیا  زا  يرگمتـس ، وت  يراد  اور  ار  یتشز  راتفر  نینچ  اـهنآ  اـب  و  يربب ،
، درک رـضاح  هعمج  زور  ار  اهنآ  يهمه  درامگ ، نایبلاط  رب  ار  راصنا -  هحفص 521 ] مالغ [  کئاح -  یـسیع  نب  رکبوبا  مان  هب  يدرم  دوب ،
زا سپ  هک  نیا  ات  دـندرک  هضیرف  ماجنا  يارب  يدایز  رارـصا  اهنآ  هک  زامن  تقو  ات  دـندرگرب ، ناشیاههناخ  هب  هرابود  هک  دادـن  هزاـجا  وا  و 
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رطاخ هب  هن  همه  نآ  درک ، ینادنز  رـصع  تقو  ات  ياهرجح  رد  ار  اهنآ  يهمه  زامن ، يادا  زا  سپ  دندناوخ و  زامن  داد  هزاجا  دایز  يراشفاپ 
هب درک  ور  دوبن ، رـضاح  وا  تساوـخ و  ار  دـمحم  نب  نسح  یلاو ، درک ، هضرع  ار  اـهنآ  هک  نیا  زا  سپ  یلاو . هب  برقت  يارب  اـهنت  يزیچ ،
يو روضح  زا  زور  هس  نالا  منکیم ، تشادزاب  ار  امش  يود  ره  هک  نیا  ای  و  دینک ، رضاح  ار  وا  دیاب  ای  : » تفگ یلع و  نب  نیـسح  ییحی و 
دـش ریزگان  ییحی  هک  نیا  ات  دـندیدن ، ياهراچ  هار  هیامورف  نآ  ربارب  رد  هک  نیا  زج  دـندرک ، در  تمیالم  اـب  اـهنآ  اـما  تسا »...؟ هتـشذگ 
يو دزن  ار  ود  ره  ات  داد  روتـسد  وا  دناسر و  وا  عالطا  هب  ار  نایرج  تفر و  یلاو  دزن  دولآمشخ  درم ، نآ  داد . باوج  دنک و  لثم  هب  هلماعم 
يا : » تفگ ءازهتسا  هرخسم و  اب  دیدنخ و  وا  ياهیئوگهوای  زا  نیـسح  درک ، دیدهت  هب  عورـش  دندش ، رـضاح  وا  ربارب  رد  هک  یتقو  دنروایب ،

ناونع اب  ار  يو  و  دوب ، هتفگ  ار  وا  يهینک  نیـسح  نوچ  دیـشک ، مه  رد  ار  شاهرهچ  دـش و  تحاران  یلاو ، دیکانمـشخ »!!؟ امـش  صفحوبا 
زا يریت  اب  يروف  نیسح ، ینکیم »؟ باطخ  هینک  هب  ینکیم و  هرخسم  ارم  ایآ  : » تفگ درک و  نیسح  هب  ور  دوب ، هدناوخن  ریما  و  رادناتـسا ،

ضارتـعا دـندشیم ، بطاـخم  هینک  اـب  یتـقو  دـندوب ، وت  زا  رتـهب  هک  رمع  رکبوبا و  : » تفگ هدرک و  يریگفدـه  ار  وا  دوخ  ياـسر  قطنم 
هگن ار  شدوخ  تسناوتن  دـش ، نیگمـشخ  یلاو ، يوش »!! بطاخم  رادناتـسا  ناونع  هب  یهاوخیم  دـیآیم ، تدـب  هینک  زا  وت  دـندرکیمن ،
فرح هک  متسین  یـسک  نم  و  دهدیمن ، دب  فرح  هزاجا  نم  هب  دنوادخ  ادخ ! هب  هانپ  دوب .» تلوا  فرح  زا  رتدب  تفرح  نیا  : » تفگ دراد ،

كانمشخ نیسح ، هب  تبسن  وا  يهناملاظ  یخاتسگ  زا  ییحی  يرازایب ؟ ارم  ینک و  تاهابم  نم  هب  هک  مدرک  راضحا  ار  وت  نم  ایآ  منزب !! دب 
ار يراک  نینچ  ام  دـینک . رـضاح  ار  دـمحم  نب  نسح  رفن ، ود  امـش  مهاوخیم  یهاوخیم ؟ هچ  ام  زا  وت  رخآ  هحفـص 522 ] تفگ [ : هدش 

اهنآ يهمه  تسرفب و  باطخ  نب  رمع  نادـناخ  لابند  هب  وت  تسا  اجک  تسین  مولعم  مدرم ، زا  یـضعب  لـثم  مه  وا  میهد ! ماـجنا  میناوتیمن 
اهنآ نیب  رد  هک  دـید  یهاوخ  نارذـگب ، رظن  زا  ار  اهنآ  ياـهدرم  یکی  یکی  دـعب  و  نک ، عمج  ياهدرک ، عمج  ار  اـم  هک  يروط  ناـمه  ار ،

عورـش داد ، تسد  زا  ار  دوخ  لقع  نامرف  یلاو  داد . یهاوخ  فاصنا  اـم  هب  تقو  نآ  دناهتـشاد ، تبیغ  نسح ، زا  رتشیب  هک  دنتـسه  یناـسک 
نسح بشما ، زورما و  تدم  رد  هک  نیا  ات  منک  دازآ  ار  نیسح  رگا  دنشاب  دازآ  مناگدرب  مامت  مشاب و  قالط  نز  هک  ندروخ ، مسق  هب  درک 

و دنازوسیم . دـنکیم و  بارخ  ار  اج  نآ  هتفر و  [ 807  ] هقیوس هب  وا  هن  رگا  رتهب ، هچ  درک  رـضاح  رگا  درک -  هفاضا  و  دنک - ! رـضاح  ار 
هب تسج ، اـج  زا  نانخـس  نیا  ندینـش  اـب  ییحی  دزیریم ! ار  وا  نوخ  دـسرب ، نسح  هب  شتـسد  رگا  و  دز ! دـهاوخ  نیـسح  هب  هناـیزات  رازه 

دهع دـنوادخ  اب  نم  : » تفگ دزیوآرد ، تموکح  نیا  اـب  دـنک و  ماـیق  تفرگ  میمـصت  دـیدیمن و  ار  ییاـج  داـیز ، یتحاراـن  زا  هک  يروط 
ای و  منک ، رـضاح  وت  دزن  ار  دمحم  نب  نسح  هک  نیا  رگم  مشچب ، ار  باوخ  معط  بشما  نم  رگا  دشاب  دازآ  مراد  هک  ياهدنب  ره  منکیم و 

یلاح رد  دندش ، نوریب  نیگمـشخ  يو  دزن  زا  نیـسح  ییحی و  ماهدروآ »! ار  وا  نم  هک  ینادب  ات  مبوکن  ار  وت  يهناخ  رد  منکن و  ادـیپ  ار  وا 
رـضاح ار  نسح  اـت  داد  يرمع  درم  نآ  هب  هک  یلوق  هب  ضارتعا  اـب  درک ، ییحی  هب  یهاـگن  نیـسح  دـندوب ، هدـیجنر  تخـس  وا  متـس  زا  هک 

ادـیپ ار  نسح  اجک  زا  وت  ینک ، رـضاح  يو  دزن  ار  وا  ات  يدروخ  مسق  يداد و  لوق  يدرک ، يراک  دـب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ دزاس ،
ار نسح  متـساوخیمن  نم  مسق ، ادخ  هب  : » تفگ هدوب ، وا  اب  هلباقم  روضح ، زا  يو  دصق  هدوب و  هیروت  يو  روظنم  تفگ : ییحی  ینکیم »؟

ممشچ هک  دوب ، نیا  نم  فده  هکلب  مدشیم ، مالـسلاهیلع  یلع  و  ص )  ) ادخ لوسر  هحفص 523 ] قاع [  نم  هن ، رگا  منک ، رـضاح  وا  دزن 
درک و رادید  نسح  اب  نآ  زا  سپ  نیـسح ، مشکب »... ار  وا  موش و  دراو  مناوتب  رگا  مریـشمش  اب  هتفوک و  ار  وا  يهناخ  رد  رگم  دورن ، باوخ 

مه هکلب  ومع ، رسپ  مسق ، ادخ  هب  هن ! ورب »! یهاوخیم  اجره  نیاربانب  يدینـش ؟ دش ، لدب  در و  قساف  نیا  نم و  نیب  هچنآ  ایآ  : » تفگ وا  هب 
زور نم  هک  یلاح  رد  دنک ، ادیپ  تسد  نم  هب  وا  هک  تسا  هتساوخن  ادخ  يراپسب ، وا  تسد  هب  ارم  تسد  هک  نیا  ات  میآیم ، امـش  اب  نونکا 

، مدوخ ناج  تمیق  هب  نم  هکلب  دشاب . نم  مصخ  وت  نوخ  ندـش  هتخیر  رطاخ  هب  راوگرزب  نآ  و  موش ، رـضاح  ص )  ) دـمحم دزن  رد  تمایق 
رکم و تنایخ و  زا  رود  ياهیحور  زا  هتـساخرب  هک  تاـملک  نیا  رد  دراد »... زاـب  خزود  شتآ  زا  ارم  دـنوادخ  دـیاش  منکیم . ظـفح  ار  وت 
ناـنمؤم و زا  تشاد  اـهنآ  اـب  ياهطبار  هک  ره  و  ناـیولع ، تسا . هتفاـی  مسجت  يراوـگرزب  تفارـش و  حور  تـسا  اـیند  هـب  هقـالع  زا  هزیکاـپ 
وا هناخ  هب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  و  دـندرک . وگزاب  دوب ، هتفگ  اهنآ  هب  هک  ار  یلاو  يهنامرـشیب  نانخـس  و  دـندرک ، عاـمتجا  همه  ناـحلاص ،
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هب ییحی  دوب ، هتفگ  كرت  ار  هناخ  يرابتلذ ، تسپ و  يهنوگ  هب  وسرت  نآ  اما  دندش ، وا  يهناخ  دراو  دنتفر و  هک  دوب  نیا  دـنروآ ، موجه 
نم تسد  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  هنرگا  دـیایب و  دـییوگب : يرمع  هب  امـش  میاهدروآ ، ار  وا  ام  نسح ، نیا  : » تفگ دـندوب ، هناخ  رد  هک  یناسک 

نداتسیا ور  رد  ور  هب  راداو  ار  وا  اهقمحا  يهطلس  و  دش ، وا  تفلاخم  نیـسح و  تضهن  یلـصا  يهزیگنا  دادیور ، نیا  تفر » دهاوخ  نوریب 
تعانم و مسر  هک  ینایولع  تسین ، اریذـپ  نایولع  دـنلب  حور  هک  دـشاب  ینامرف  میلـست  هداد و  تلذ  هب  نت  دـیاب  اـی  دـیدیم ، وا  نوچ  درک ،
: دنتفگیم هک  اج  نآ  ات  دوب ، نایولع  راعش  هک  فرش ، هار  رد  گرم  اما  دنتخومآ و  همه  هب  مالسا  ناهج  برع و  يایند  رد  ار  سفن  تزع 

میمصت و  درک ، باختنا  ار  راکیپ  هزرابم و  هار  نیـسح  ماجنارـس ، دش ». تلذ  راچد  هک  نآ  رگم  دیـسارهن ، ریـشمش  ترارح  زا  یموق  چیه  »
هحفص 524 ] دراپسب [ . ناج  تفارش  اب  هنادرمدازآ و  اههزینرس  ياههیاس  ریز  رد  دوخ ، نادناخ  زا  ناگدیزگرب  اب  تفرگ 

نیسح تداهش 

هاگنآ دندرکن . فلخت  يو  زا  یکدنا  زج  و  دنتـسویپ ، وا  هب  نویبلاط  و  درک ، مالعا  ار  سدقم  داهج  و  تشارفارب ، ار  تضهن  مچرپ  نیـسح 
رد دش و  دراو  نیسح  هک  یتقو  دنک ، تروشم  شتـضهن  يهرابرد  وا  اب  ات  دیـسر  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  تمدخ  هب  ناگژیو  زا  یعمج  اب 

، يوشیم هتـشک  ملـسم  روط  هب  وت ، : » تفگ درک و  وا  هب  ور  ماما  درک ، هضرع  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ار  دوخ  دوصقم  تفای ، رارقتـسا  سلجم 
زا همه  ام  و  دنرادیم ، ناهنپ  ار ، دوخ  كرش  ییورود و  لد  رد  اما  دننکیم ، نامیا  راهظا  قساف  مدرم  نیا  اریز  نک ، زیت  ار  اهریـشمش  سپ 

نیا هک  دـیدیم  مالـسلاهیلع  ماـما  دـش ». دـهاوخ  تساوخزاـب  هورگ ، نیا  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  و  میدرگیم ، زاـب  وا  يوـسب  مییادـخ و  نآ 
لیلد هب  درادن ، مایق  زج  ياهراچ  زین  نیسح  اما  دش ، دنهاوخ  ینابرق  رگهلیح ، نانمشد  تسد  هب  نایولع  و  دشاپیم ، مه  زا  ریزگان  تکرح ،

دراذگ و زامن  ناشیا  اب  دنتفرگ و  ار  وا  فارطا  مدرم  تساخرب و  ماما ، دزن  زا  نیسح  تسا ! هدش  دراو  وا  رب  هک  ییاهراشف  اههجنکش و  نآ 
ادـخ لوسر  دـنزرف  منم  : » تفگ یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  تساخ و  اپب  مدرم  نیب  رد  ینارنخـس  يارب  دـش ، غراف  زاـمن  زا  هک  نآ  زا  سپ 

ار ص )  ) ادخ لوسر  راثآ  امش  ایآ  مدرم ! يا  [ . 808  ] مینکیم توعد  ص )  ) ادخ لوسر  تنس  هب  ار  امـش  ادخ ، لوسر  مرح  رد  هک  (ص )
ور ییاههورگ  دیـسر ، نایاپ  هب  وا  ياویـش  يهباطخ  هک  نیمه  [ . 809 « ] دـینکیم عیاض  ار  وا  نت  يهراپ  و  دـییوجیم ، بوچ  گنـس و  رد 

هحفص 525] [ . ] 810  ] دندرک تعیب  ص )  ) دمحم لآ  زا  اضر  رب  توعد  و  ص )  ) ادـخ لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  ساسا  رب  و  دـندروآ ،
هک نیا  رب  منکیم و  تعیب  ص )  ) ادخ لوسر  تنس  ادخ و  باتک  ساسا  رب  امش  اب  نم  : » تفگ ناگدننک  تعیب  هب  يو  هک  دناهتفگ : یضعب 

ادخ و باتک  قباطم  امـش ، نیب  رد  نم  هک  نیا  رب  هدرک و  توعد  دمحم ، لآ  زا  اضر  هب  ار  امـش  و  دینکن ، ینامرفان  و  دیربب ، ار  ادخ  نامرف 
رگا ام  دییامن و  راکیپ  ام  نانمشد  اب  دینک و  مایق  نم  اب  امش  و  منک . راتفر  ربارب ، میـسقت  و  مدرم ، نیب  رد  تلادع  و  ص )  ) ادخ لوسر  تنس 

رب لیلد  هباطخ  نیا  [ . 811 « ] میرادن امش  ندرگ  رد  یتعیب  میدرکن ، افو  رگا  دیشاب و  رادافو  ام  هب  زین  امش  میدرک ، افو  امش  اب  دوخ  دهع  هب 
يهماقا و  نآرق ، ماکحا  ندرک  هدایپ  و  یگدنز ، حطس  ندرب  الاب  و  یعامتجا ، تلادع  يارجا  ددص  رد  يو  یحالـصا  تضهن  هک  تسا  نآ 

رب غلاب  هک  شباحصا  نادناخ و  هک  یلاح  رد  دش ، نوریب  هکم  دصق  هب  دندرک ، تعیب  يو  اب  مدرم  هک : نیا  زا  سپ  دشابیم . یمالسا  لدع 
همادا دوخ  تکرح  هلجع  اب  و  داد ، رارق  هنیدـم  یلاو  یعازخ  راـنید  ماـن  هب  ار  یـسک  هنیدـم  رد  دـندوب . وا  هارمه  هب  دـندش  یمدرم  دـصیس 

نب یـسوم  و  دـمحم ، نب  سابع  يربهر  هب  یـسابع ، نایهاپـس  هک  دوب  اج  نامه  دز ، ودرا  اج  نآ  رد  و  دیـسر ، خـف »  » هب هک  نیا  اـت  دادیم ،
هک نمؤم  دارفا  یتشم  نیا  رب  تلالض  روج و  نایهاپس  دنتخیوآ ، رد  هاپس  ود  حبص  زامن  ماگنه  هب  هیورت »  » زور رد  و  دندیـسر ، رد  یـسیع ،
زا سپ  دـندش . روهلمح  دنتـشادن ، يرگید  فدـه  دـندوب -  نیمز  يور  رد  داسف  ثعاب  هک  مکاح -  شاـبوا  تسد  زا  هعماـج  تاـجن  زج ،

هتفرگ فدـه  ار  وا  هک  راکهبت -  دـیلپ  یکرت -  دامح  ماگنههبان  ریت  يهلیـسو  هب  نیـسح  لطاب ، يورین  و  قح ، يورین  نیب  دـیدش  يریگرد 
نایهاپس و  دنربب . یسابع  هفیلخ  دزن  هب  ات  [ 812  ] دندیرب ار  نانآ  ياهرس  و  دندیسر ، تداهش  هب  زین  وا  باحصا  رتشیب  و  دمآ ، رد  اپ  زا  دوب ،

باحـصا نیـسح و  ندـب  و  دـندومن ، دوخ  راکهبت  رجاف و  باحـصا  نفد  هب  عورـش  دـندرکیمن ، كرد  ار  تیناـسنا  فرـش و  هک  یـسابع 
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هحفـص وا [  سلجم  رد  دندرب و  یـسیع  نب  یـسوم  دزن  ار  اهرـس  هتـشاذگاو ، نفک  لسغ و  نودـب  رـسیب ، ناینابرق  نوچمه  ار  وا  يهدازآ 
رابهودنا زیگنامغ و  يهرظنم  داتفا  اهنآ  هب  ماما  مشچ  هک  یتقو  دـندوب ، مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  اهنآ  سأر  رد  نایولع و  زا  یتعامج  [ 526

درک و داریا  وا  يهرابرد  ار  یتاملک  دومن و  هودـنا  رثأت و  زاربا  و  نیـسح ، زا  دـیجمت  فصو و  هب  عورـش  و  دروآ ، درد  هب  ار  ماما  ملد  اهنآ 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدوب و  رازگزامن  رادهزور و  رایـسب  هک  حـلاص  یناملـسم  دـنگوس  ادـخ  هب  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  : » دومرف

رصع و نآ  مهم  ياهدادیور  زا  نیـسح  ندش  هتـشک  یتسارب  [ . 813 ...« ] دوبن وا  نوچ  یـسک  شنادـناخ  نایم  رد  تفر . تسد  زا  هدرکیم 
، دـندرب نیب  زا  دوش -  تیاـعر  اـت  دوب ، اـهتمرح  نیرتراوازـس  هک  ار -  ص )  ) ربماـیپ تمرح  وا  لـتق  اـب  دوـب ، مالـسا  يارب  یگرزب  تبیـصم 

هلمج زا  دـندومن . وا  لـتق  رب  ار  هبدـن  نیرتشارخلد  اـههیرگ و  نیرتدـیدش  هدرک و  یناوخهیثرم  هبدـن و  هیرگ و  هب  عورـش  هعیـش  نارعاـش 
نب یلع  و  [ . 814  ] نسحلا یلع  ۀـلوعب و  نیـسحلا  یلع  نیکبـال  و  دـیوگیم : هک  تسا  هللادـبع  نب  یـسیع  هتفگ ، هیثرم  وا  رب  هک  یناـسک 

مهنع ۀلذمل  اولسغ  نبج  نیشئاط و ال  اولتق ال  امارک  اوناک  نطولا  ۀلزنم  ریغ  یف  ةودغ  خفب  اوکرت  [ . 815  ] نفک هل  سیل  هووثا  يذلا  ۀکتاع 
هک تسا ، هتفگ  هیثرم  ياهدیـصق  رد  ار  اهنآ  يرگید  رعاش  و  [ . 816  ] ننملا سانلا  یلع  مهلف  مهدجب  دابعلا  يده  نردـلا  نم  بایثلا  لسغ 

حیرلا رجت  خفب  یعرـص  نسحونب  یقال  يذلا  تیأر  دقف  [ . 817  ] نتهنم کنم  عمدـب  یکبأ  نیع  ای  هحفـص 527 ] دیوگیم [ : هلمج  نآ  زا 
نوضاملا نولوقی و  اذاـم  [ . 818  ] نهت مل  مث  اهنع  بذ  دـمحم  اهدـهاش  ناـک  ول  مظعأ  تفع  یتح  نزملا  جـلدلا  يداوغ  اـهلایذا و  مهقوف 

اوماح و ال رـضم  نم  سانلا  نمزلا ال  فلاس  یف  انب  متعنـص  اذاـم  مهل  یبنلا  لاـق  نا  نولوقی : اذاـم  نحـألا  ءاـضغبلا و  ةوادـعلا و  یلع  مهلبق 
تداهش یتسارب  [ . 819  ] نکرلا يذ  تیبلا  قح  لیفلا  یعر  دق  امرح و  مهل  اوعری  مل  فیک  مهحیو  ای  نمی  نم  ءایحالا  ۀعیبر و  اوبضغ و ال 

زا ناوارف  زوس  یتحاران و  اب  هراومه  هک  دش  ناناملسم  لد  رد  یکاندرد  هودنا  ثعاب  هک  دوب  مالسا  مهم  اهدادیور  زا  خف )  ) دیهـش نیـسح 
دننکیم . دای  نآ 

يداه رابرد  هب  ارسا  دورو 

ریجنز بانط و  هب  هک  دندوب  یناریـسا  سدـقم  ياهرـس  نآ  هارمه  هب  دنداتـسرف و  يداه  نامز  توغاط  دزن  هب  ار ، كاپ  نادرمدازآ  ياهرس 
گنردیب راکهبت ، توغاط  نآ  دـندرک . دراو  يراوخ ، تلذ و  مامت  اب  ار  اـهنآ  و  دـندوب ! هداـهن  نهآ  لـغ و  ناـشیاپ  تسد و  رد  و  هتـسب ،

نیب رد  و  [ 820  ] دنتخیوآ راد  هب  نادنز  يهزاورد  رد  ار  ناشیاهندب  دنتشک و  ار  اهنآ  مامت  تواسق  اب  و  دنشکب ، ار  اهنآ  همه  ات  داد  روتـسد 
اما نینمؤملاریما »! ای  میامـش  مالغ  نم  : » تفگ درک و  سامتلا  يداـه  زا  دوب ، هحفص 528 ] رامیب [  روجنر و  تخس  هک  دوب  يدرم  ناریـسا 

اب هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دوب ، ییوقاچ  يداه  یسوم  هارمه  دنکیم ؟ جورخ  نم  رب  نم ، مالغ  ایآ  تفگ : دیشک و  داد  وا  رـس  رب  يداه 
ناهگان تفرگ و  تدش  يو  درد  يرامیب و  هک  تشذگن  يزیچ  دـنام و  شوماخ  ياهظحل  درم  نآ  منکیم ! ادـج  تدـنب  زا  دـنب  وقاچ  نیا 

ام دعب  رعشلا  وقطنت  انمع ال  ینب  درکیم : همزمز  ار  راعشا  نیا  دوخ  اب  و  دنداهن ، توغاط  نآ  لباقم  ار  نایولع  ياهرس  [ . 821  ] درم داتفا و 
ام اذا  یضرنف  طلسم  مکیف  فیسلا  مکح  نکل  ایضاق و  مکحی  وا  امیض  لبقیف  هلین  نوبیصت  متنک  نمک  انسلف  ایفاوقلا  میمغلا  ءارحـصب  متنفد 

حور يو و  ناــیغط  رورغ و  زا  راعــشا  نــیا  و  [ . 822  ] ایـضاقتلا اناسأ  انکل  اـنملظ و  نکن  ملف  اـنملظ  اـنا  متلق  ناـف  ایـضار  فیـسلا  حبـصا 
تسا . هدوب  هدربن  تقفش  محر و  زا  ییوب  چیه  هک  دهدیم  ناشن  و  دنکیم ، تیاکح  وا  ییوجماقتنا 

یسوم ماما  دیدهت 

هراشا

گرزب دای  هب  درک و  نانآ  هدنامیقاب  راتشک  و  ندرک ، رام  رات و  هب  عورـش  دنکرب ، نب  خیب و  زا  ار  نایولع  يهشیر  يداه ، یـسوم  هک  نیمه 
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تبحم و زج  هدرکن و  مایق  وا  روتـسد  نودب  نیـسح  هک  دنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ نینچ  هداتفا و  مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  نایولع ، رورـس  و 
ارم ادـخ  تسا ، نادـناخ  نیا  نایم  رد  تماما  ماقم  ياراد  تیـصو و  بحاص  يو  هک  اریز  تسا  هتـشادن  رـس  هحفـص 529 ] رب [  ار  وا  روش 
ماما ینعی  رفعج -  هک  ماهدینـش  روصنم  زا  لقن  هب  يدهم  زا  هک  دوبن  رگا  : » درک هفاضا  دوخ  دیدهت  رد  و  مراذگب »! هدنز  ار  وا  رگا  دشکب ،
ماقم يهرابرد  حافس  زا  تسا و  هنوگچ  وا  تلیضف  راتفر و  و  دراد ، تیب  لها  نایم  رد  ینید  یگدنزارب  تلیضف و  هچ  مالسلاهیلع -  قداص 

ور دوب  رضاح  يو  سلجم  رد  هک  فسویوبا  یضاق  مدنازوسیم »! شتآ  رد  ار  شندب  متفاکـشیم و  ار  وا  ربق  مدوب ، هدینـشن  وا  تلیـضف  و 
وا يهمذ  رب  و  دنشاب ، هرداصم  شنایاپراهچ  يهمه  و  هقدص ، شتورث  مامت  و  دازآ ، شناگدرب  مامت  و  قالط ، شنانز  : » تفگ هدرک و  وا  هب 

نینچ هن  و  وا ، دالوا  زا  يدرف  هن  و  هتشاد ، ياهدیقع  نینچ  وا  هن  دشاب  هتشاد  جورخ  هب  میمصت  رفعج  نب  یـسوم  رگا  دور ، هدایپ  هکم  ات  هک 
نیا و  [ 823  ] تسـشن ورف  وا  مشخ  شتآ  هک  نیا  ات  درک ، تبحـص  وا  اب  یمرن  هب  هتـسویپ  و  دـنزب .»! رـس  اـهنآ  زا  هک  تسا  راوازـس  يزیچ ،

تسا . فسویوبا  فرش  یگرزب و  رب  لیلد  الاو ، عضوم 

ار وا  ماما  نتفرگ  هرخسم  هب 

دوجو رـسارس  ینارگن  سرت و  هک  یلاح  رد  شنارای ، هداوناخ و  و  دیـسر ، راوگرزب  نآ  شوگ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هب  تبـسن  يداه  دیدهت 
توغاط نیا  رش  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع ، ماما  هک  دندرک  داهنـشیپ  همه  و  دنتفاتـش ، ماما  تمدخ  یتحاران  اب  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اهنآ 

نیب زا  يدوز  هب  رگمتـس  نآ  هک  تسنادیم  بیغ  ملع  هب  وا  نوچ  دز ، يدـنخبل  مالـسلاهیلع  ماـما  دوـش . یفخم  راـظنا  زا  دـنامب ، ظوـفحم 
بلاغم نبلغیل  اـهبر و  بلغتـس  نا  [ 825  ] ۀنیخـس تمعز  تسج : کـسمت  هحفـص 530 ] [ . ] 824  ] کـلام نب  بعک  رعـش  هـب  و  دوریم ،
هرخسم رب  لیلد  نانخـس  نیا  و  [ . 827  ] عبرم ای  ۀمالس  لوطب  رشبا  اعبرم  لتقیـس  نا  قدزرفلا  مغز  دناوخ : يرگید  رعـش  و  [ . 826  ] بالغلا

ینایز همدص و  هک  نآ  زا  شیپ  يدوز -  هب  دنوادخ ، هک  تسا  هتسنادیم  یبوخ  هب  وا  و  هدوب ، راوگرزب  نآ  هب  تبسن  يداه  دیدهت  نتفرگ 
تسکش . دهاوخ  ار  وا  رمک  دناسرب -  وا  هب 

يداه رب  ماما  نیرفن 

صالخ توغاط  نیا  رش  زا  ار  وا  ات  درکیم  سامتلا  هدومن و  دنوادخ  هاگرد  رد  يراز  هلان و  هب  عورش  داتسیا و  هلبق  هب  ور  مالسلاهیلع  ماما 
هدحایـش و یل  فهرا  هتیدم و  ۀبظ  یل  ذحـش  هتوادع و  فیـس  یلع  یـضتنا  ودع  نم  مک  یهلا  : » دناوخیم ار  ردقنارگ  ياعد  نیا  دـنک و 

، ] هترارم فاعذ  ینع  رجی  و  هورکملا ، ینموسی  نا  رمضأ  هتسارح و  نیع  منت  مل  هماهس و  بئاوص  يوحن  ددس  و  همومـس ، لتاوق  یل  فاد 
و یناوان ، نمم  ریثک  یف  یتدحو  و  هتبراحمب ، یندصق  نمم  راصتنالا  نع  يزجع  و  حداوفلا ، لامتحا  نع  یفعض  یلا  ترظنف  هحفص 531 ]

هتلذخ و  هدحایـش ، یل  تللف  و  كرـصنب ، يرزا  تددش  کتوقب و  ینتدیأف  هلثمب ، مهل  داصرالا  یف  يرکف  هیف  لمعا  مل  امیف  یل  مهداصرا 
دربت مل  و  هلیلغ ، فشی  مل  و  هیلع ، هتددر  و  هیلا ، هدـئاکم  نم  یلا  ددـس  اـم  تهجو  و  هیلع ، یبعک  تیلعأ  و  هدـشح ، و  هدـیدع ، عمج  دـعب 

لص لجعت  ةانا ال  يذ  و  بلغی ، ردتقم ال  نم  بر  ای  دمحلا  کلف  هایارـس ، تقفخا  دق  ایلوم  ربدا  و  هلمانأ ، یلع  ضع  دق  و  هظیغ ، تارارح 
نم يور  هب  هک  ینانمـشد  رایـسب  هچ  اراگدرورپ ! نیرکاذـلا . نم  کئالآل  نیرکاشلا و  نم  کئامعنل  ینلعجا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع 

يهدنشک ياهرهز  و  هتفرگ ، هدامآ  نم  تمس  هب  ار  نآ  يهدنرب  مد  و  هدرک ، زیت  میارب  ار  شاهزین  كون  و  هدیشک ، ار  دوخ  توادع  ریشمش 
ارم هنیک  لد  رد  و  هتفخن ، نم  زا  وا  تبقارم  مشچ  و  تسا ، هدرک  يریگفدـه  نم  فرط  هب  ار  اهریت  نیرتاـسر  و  هتخاـس ، اـیهم  ار  شیوخ 

هدناوخ شیوخ  دربن  هب  ارم  هتسیرگن ، نم  یناوتان  فعـض و  هب  و  دناشچب ، نم  رب  ار  شدوخ  خلت  رهز  و  دناشک ، يدب  هب  ارم  ات  هتـشاد  ناهن 
ناشیا اب  هنوگچ  هک  دیـسریمن  نم  رکف  و  دـندوب ، هتـسشن  نم  نیمک  رد  و  هدوب ، نم  يهشیدـنا  رد  هک  ناسک ، زا  يرایـسب  ربارب  رد  تسا .
راوتـسا ار  مناوزاب  دوخ ، يرای  هب  و  يدرک ، کـمک  ارم  سـشیوخ  ییاـناوت  اـب  وت  مشاـب ، اـهنآ  نیمک  رد  مه  نم  منک و  لـثم  هب  يهلماـعم 
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بوکنم دوب -  هدمآ  مشخ  رـس  رب  هدرک و  هدامآ  ار  دوخ  تاناکما  هک  نآ  زا  سپ  ار -  وا  و  يدومن ، دـنک  ار  نمـشد  غیت  يزیت  و  یتخاس ،
و تسشنن ، ورف  وا  یگنشت  همه  نیا  اب  يدنادرگزاب ، شدوخ  هب  دوب ، هدرک  مهارف  میارب  هک  ياهلیح  ره  و  يداد ، يرترب  وا  رب  ارم  و  يدرک ،
! راـگدرورپ يا  سپ  تشگ ، نوگنرـس  شیاـهمچرپ  تشاذـگ و  رارف  هب  اـپ  و  دـیزگ ، نم  رب  ار  شیاهتـشگنا  دـشن ، درـس  وا  مشخ  شزوس 

نارازگـساپس زا  ارم  و  تسرف ، تمحر  دمحم  لآ  دمحم و  رب  یباتـشان ، رابدرب  و  یندشن ، بولغم  ياناوت  وت  هک  تهج  نآ  زا  ار  وت  ساپس 
یب لکو  و  هدـیاصم ، كارـشأ  یل  بصن  و  هدـیاکمب ، یناغب  غاب  نم  مک  یهلا و  هحفـص 532 ] هد [ ! رارق  تناسحا  ناگدـننک  دای  اهتمعن و 

تیأر املف  قلط  ریغ  اهجو  طسبی  و  قلملا ، ۀشاشب  یل  رهظی  وه  و  هتـصرف ، زاهتنال  اراظتنا  هتدیرطل  عبـسلا  ءابـضا  یلا  أبـضا  و  هتیاعر ، دـقفت 
هتعرصف هساسا ، نم  هناینب  تیتنا  و  هسأر ، مأل  هتسکرا  هیغب ، یف  یلا  ابلجم  حبصا  و  هبلص ، یف  هکیرـشب  هیلع  يوطنا  ام  حبق  و  هتریرـس ، لغد 

و هرتوـب ، هتقنخ  هرجحب و  هتیمر  و  هقزر ،) هندـب و  یف  هتلغـش  و  هلجر ، بارتـل  اـقبط  هدـخ  تلعج  و  ، ) هترفح يوـهم  یف  هتیدرا  هـتیبز و  یف 
و هتوخن ، دعب  لئاضت  أذختساف و  مدختساف  هترسحب ، هتنتف  و  هتمادنب ، هتقبر  و  هرحن ، یف  هدیک  تددر  و  هرجنخب ، هتیبک  و  هتصقاشمب ، هتیکذ 

یب لحی  نا  کتمحر  الول  بر  ای  تدک  دق  و  هتوطس ، موی  اهیف  یناری  نا  لمؤی  ناک  یتلا  هلئابح  قبر  یف  اروسأم  الیلذ  هتلاطتسا  دعب  عمقنا 
نم کئامعنل  ینلعجا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لص  لجعت ، ةانا ال  يذ  و  بلغی ، ردـتقم ال  نم  بر  ای  دـمحلا  کلف  هتحاـسب ، لـح  اـم 

يراکـش ماد  نم  يارب  و  هدرک ، متـس  نم  هب  شیوخ  ياهگنرین  اب  هک  ناراکمتـس  زا  ردـقچ  ادوبعم ! نیرکاذـلا . نم  کـئالآل  نیرکاـشلا و 
نم هب  دـهجیم ، دوخ  يهمعط  فرط  هب  هک  ياهدـنرد  نوچمه  تصرف ، نآ  رد  و  دـندرپس ، شیوخ  یبلطتصرف  تسد  هب  ارم  و  هدرتسگ ،

و وا ، ینطاب  يهلیح  وت  نوچ  دادیم و  ناشن  شوخ  يور  عقاو ، فالخرب  هدرک و  قلمت  راهظا  تصرف ، ندروآ  تسد  يارب  و  دـندرب ، هلمح 
شاهشیر و  يدز ، نیمز  رب  رس ، يور  هب  ار  وا  وت  دیشک ، دوخ  متس  ریز  ارم  تشگرب و  وا  يدید ، دوخ ، شیکمه  هب  تبسن  ار  وا  راک  یتشز 

هب و  یتخاس ، شایگدـنز  شاعم  دوخ و  راتفرگ  يدرک و  وربآیب  و  دوب ، هدرک  مهارف  دوخ  هک  یتخادـنا  یهاـچ  رد  و  يدـنکرب ، نب  زا  ار 
و یتخاس ، شتمادن  راچد  و  يدـنکفا ، شندرگ  هب  ار  شاینامیـشپ  يهتـشر  و  يدرک ، هفخ  شدوخ  نامک  هز  اب  و  یتفوک ، شدوخ  گنس 

زور رد  ارم  ات  تشاد  وزرآ  وا  دش ، دنبرد  شیوخ  دنمک  نامسیر  هب  و  هدش ، راوخ  لیلذ و  یـشکرس ، زا  دعب  و  نک ، هشیر  شربکت  زا  سپ 
ار وت  ساپـس  اـناوت ! راـگدرورپ  يا  دیـسریم . دـیاب  هچنآ  ارم  دـسرب  دوب ، کـیدزن  دوبن ، وت  تمحر  رگا  اراـگدرورپ ! دـنیبب . دوخ  تردـق 

نارازگرکش زا  ارم  و  تسرفب ، دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ینکن ، باتش  هحفص 533 ] هک [  يرابدرب  يوشن و  بولغم  زگره  هک  تسازس 
قؤمب ینزخو  و  هناسل ، دحب  ینقلس  و  هظیغب ، یجـش  و  هترـسحب ، قرـش  دساح  نم  مک  یهلا و  هد ! رارق  تیاهناسحا  ناگدننکدای  و  اهتمعن ،

ام یلع  الکوتم  کتباجا ، ۀعرـسب  اقثاو  کب ، اریجتـسم  بر  ای  کتیدانف  هیف ، لزی  مل  الالخ  یندلق  و  هیمارمل ، اضرغ  یـضرع  لعج  و  هنیع ،
، کب راصتنالا  لقعم  یلا  أجل  نم  حداوفلا  عزفت  نأ ال  و  کفنک ، لظ  یلا  يوآ  نم  دهطضی  هنا ال  املاع  کعافد ، نسح  نم  هفرعأ  لزأ  مل 

ینلعجا و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لص  لجعت  ةانا ال  يذ  و  بلغی ، ردـتقم ال  نم  بر  ای  دـمحلا  کلف  کتردـقب ، هسأـب  نم  ینتنـصحف 
دوخ مشخ  هب  هک  ینمشد  و  ریگولگ ، دوخ  ترـسح  زا  هک  ینادوسح  رایـسب  هچ  ادوبعم ! نیرکاذلا . نم  کئالآل  نیرکاشلا و  نم  کئامعنل 

ینمـشد هداد و  رارق  دوخ  شهوکن  فده  ارم  و  هتـسیرگن ، دنت  شمـشچ  يهژم  اب  و  هدرزآ ، دوخ  ینابزدنت  اب  ارم  هک  ومه  و  دـش ، راتفرگ 
عافد یکین  زا  هچنآ  رب  و  وت ، يریذپ  دوز  هب  راودـیما  هدروآ و  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ ! مدز . دایرف  ار  وت  هک  نیا  ات  درک ، تباث  نم  اب  ار  دوخ 

زا شیوخ  تردق  هب  هک  دوب  نیا  دشکن  متس  زگره  دراد ، اج  وت  تمحر  يهیاس  رد  هک  نآ  متـسنادیم  متـسج و  لکوت  متـشاد ، غارـس  وت 
دمحم رب  ینکن ، باتـش  هک  يراـبدرب  و  يدرگن ، بوـلغم  زگره  هک  ییاـناوت  راـگدرورپ  يا  ساپـس ، ار  وـت  سپ  یتـشاد ، منوـصم  وا  متس 

ۀمعن ءامس  و  اهتیلج ، دق  هورکم  بئاحـس  نم  مک  یهلا و  هد ! رارق  تیاهناسحا  رکذتم  اهتمعن و  رازگـساپس  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  نادناخ 
و اهتفـشک ، تابرک  رماوغ  و  اهتـسبلأ ، ۀیفاع  ۀنج  و  اهترـشن ، ۀمحر  ۀیـشان  و  اهتـسمط ، ثادحا  نیعا  و  اهتیرجا ، ۀمارک  لوادـج  و  اهترطما ،
، لجعت ةانا ال  يذ  و  بلغی ، ردتقم ال  نم  بر  ای  دمحلا  کلف  اهتدرأ  اذا  کیلع  عنتمت  مل  و  اهتبلط ، ذا  كزجعی  مل  ذا  اهتردـق  ۀـیراج  روما 
هک يدـب  یتحاران و  ياـهربا  هچ  ادوبعم ! نیرکاذـلا . نم  کـئالآل  نیرکاـشلا و  نم  کـئامعنل  ینلعجا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لـص 
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زا هک  ار  هنتف  ناشوج  همـشچ  و  یتخاس ، يراج  هک  یتمارک  ياهدور  و  يدـنارابب ، هحفص 534 ] هک [  یتمعن  نامـسآ  و  یتخاس ، فرطرب 
، يدرک رود  نم  زا  هک  اهيراتفرگ  جنر  و  يدناشوپ ، نم  رب  هک  یتیفاع  رپس  يداد و  گرب  خاش و  هک  یتمحر  ناهن  و  یتخادنا ، شـشوج 

ساپـس راگدرورپ ، يا  سپ  دـندیزرون . عانتما  وت  نامرف  زا  هدرکن و  زجاع  ار  وت  يدرک ، هدارا  هک  هاگنآ  یتخاس  ردـقم  هک  يراـج  روما  و 
زا ارم  و  تسرف ، دورد  ص )  ) دمحم لآ  دـمحم و  رب  يزرون ، باتـش  هک  يرابدرب  و  يوشن ، بولغم  هک  يردـتقم  نآ  وت  تسا ، وت  راوازس 

ۀنکـسم نم  و  تربـج ، قـالما  رـسک  نم  تققح و  نسح  نظ  نم  مک  یهلا و  هد ! رارق  تیاـهیکین  ناگدـننکدای  و  اـهتمعن ، نارازگـساپس 
و تقفنا ، ام  کصقنی  و ال  نولئسی ، مه  و  لعفت ، امع  يدیس  ای  لئست  ال  تحرا ، ۀقـشم  نم  و  تشعنا ، ۀکلهم  ۀعرـص  نم  و  تلوح ، ۀحداف 
اناسحا و بر و  ای  الوطت  الا  و  انانتما ، اماعنا و  الا  تیبا  تیدکا ، امف  کلـضف  باب  حیمتـسا  و  تأدـتباف ، لئـست  مل  و  تیطعأف ، تلئـس  دـقل 

مل كودع ، يودعل و  ۀـعاط  كدـیعو و  نع  ۀـلفغ  و  كدودـحل ، ایدـعت  و  کیـصاعم ، یلع  ءارتجا  و  کتامرحل ، اکاهتنا  الا  بر  ای  تیبا 
لیلذ دبع  ماقم  اذهف  مهللا : کطخاسم ، باکترا  نع  کلذ  ینزجح  و ال  کناسحا ، مامتا  نع  رکشلاب  یلالخا  يرصان  یهلا و  ای  کعنمی .

کناسحا و  هدنع ، کتداع  لیمج  و  هیلع ، کتمعن  غوبسب  کل  دهـش  و  کقح ، ءادا  یف  ریـصقتلاب  هسفن  یلع  رقا  و  دیحوتلاب ، کل  فرتعا 
کطخـس نم  هب  نمآ  و  کتاضرم ، یلا  هیف  جرعا  املـس  هذـختا  و  کـتمحر ، یلا  هدـیرا  اـم  کلـضف  نم  يدیـس  یهلا و  اـی  یل  بهف  هیلا ،

ةانا يذ  و  بلغی ، ردتقم ال  نم  بر  ای  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولـص  ۀمئألا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  کیبن  قحب  و  کلوط ، کتزعب و 
هک اهینامگشوخ  هچ  اراگدیرفآ ! نیرکاذلا . نم  کئالآل  نیرکاشلا و  نم  کئامعنل  ینلعجا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لص  لجعت  ال 
 ] هرابود هک  یکلهم  طوقس  و  يدرک ، عفر  نم  زا  هک  ینکـشرمک  یگراچیب  و  يدومن ، ناربج  هک  ییاهتسکـش  هچ  و  يدروآ ، دوجو  هب 

، دنوش هذخاؤم  هک  دننارگید  دسرپن ، یسک  یهد  ماجنا  وت  ار  هچنآ  يدرک . لدبم  شیاسآ  هب  هک  یجنر  و  يدروآ ، طاشن  هب  هحفص 535 ]
تـساوخرد هکنآ  زا  شیپ  یتح  ییامن ، تمحرم  دـننکن ، اـی  دـننک  تساوخرد  هچره  ددرگن و  هتـساک  تمرک  زا  يزیچ  یـشخبب  وت  هچنآ 
اراگدرورپ يدرکن . ششخب  تمعن و  ناسحا و  زج  يراک  یتشادن ، غیرد  وت  دنتساوخ ، یششخب  ره  يدرک و  ناسحا  هب  هب  عورش  وت  دننک 

زا يربنامرف  و  تباذع ، ياههدـعو  زا  تلفغ  و  وت ، دودـح  هب  زواجت  اهینامرفان و  رب  یخاتـسگ  اهتمرح و  کته  لیبق  زا  نم  لامعا  ار  وت 
، ددرگن وت  ناسحا  نتخاس  لماک  عنام  نم ، یساپسان  مروای ! يا  راگدیرفآ و  يا  و  دوشن . ضیف  عنام  ناطیش ،)  ) وت نمشد  شیوخ و  نمشد 
هب و  هدرک ، فارتعا  وت  یگناگی  رب  وت  لیلذ  يهدنب  کنیا  ایادخ ! راب  ددرگن ، وت  مشخ  تابجوم  باکترا  زا  عنام  ناسحا  همه  نیا  زین  ارم  و 

سپ دـهد ، یهاوگ  دوخ  هب  تبـسن  تايراکوکین  و  وت ، يراتفرشوخ  اهتمعن و  یناوارف  هب  و  دراد ، رارقا  هفیظو  ماـجنا  رد  شیوخ  ریـصقت 
تزع و هب  هتخاـس  وت  ياـضر  هب  ندیـسر  يارب  دوخ  یقرت  ناـبدرن  هتـساوخ و  وـت  تهج  زا  هچنآ  شیوـخ  لـضف  زا  مرورـس  يا  ادـخ ، يا 

بولغم هک  يردتقم  نآ  وت  ار  وت  ساپـس  نک ! تمحرم  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولـص  ناماما  و  ص )  ) دمحم تربمایپ  تمرح  هب  تناسحا و 
! هد رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگـساپس  زا  ارم  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  يزرون ، باتـش  هک  يرابدرب  يوشن و 

یف انا  و  بولقلا ، هل  عزفت  و  دولجلا ، هنم  رعشقت  ام  یلا  رظنلا  و  رودصلا ، ۀجرشح  و  توملا ، برک  یف  حبصا  یـسما و  دبع  نم  مک  یهلا و 
نم کئامعنل  ینلعجا  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لص  لجعت  ةانا ال  يذ  و  بلغی ، ردتقم ال  نم  بر  ای  دمحلا  کلف  هلک ، کلذ  نم  ۀـیفاع 

رب ناج  ندیـسر  و  ندرم ، جنر  رد  دننارذگب ، ار  نادادماب  ناهاگماش و  هک  یناگدـنب  اسب  هچ  ادوبعم ! نیرکاذـلا . نم  کئالآل  نیرکاشلا و 
اهنیا يهمه  زا  و  متسردنت ، نم  هک  یلاح  رد  دتفا ، تشحو  رد  نآ  زا  اهلد  و  دنازرلیم ، یمدآ  مادنا  رد  ار  وم  هچنآ  رب  نتـسیرگن  و  ناشبل ،

نادناخ دمحم و  رب  يزرون ، هحفص 536 ] باتـش [  هک  يرابدرب  و  يدرگن ، بولغم  هک  يردتقم  راگدرورپ  يا  ار  وت  ساپـس  سپ  هدوسآ .
امیقـس حبـصأ  یـسمأ و  دـبع  نم  مک  یهلا و  هد ! رارق  شیوخ  فاطلا  ناگدـننکدای  اـهتمعن و  نارازگـساپس  زا  ارم  و  تسرف ، تمحر  وا 

وه اعفن و  ارض و ال  عیطتسی  ابارـش و ال  بذعتـسی  اماعط و ال  غیـسی  و ال  اصیحم ، دجی  ۀمغ و ال  یف  بلقتی  لیوع ، نینا و  نم  افندم  اعجوم 
ةانا ال يذ  بلغی و  ردتقم ال  نم  بر  ای  دمحلا  کلف  کنم ، کلذ  لک  شیعلا ، نم  ۀمالس  و  ندبلا ، نم  ۀحص  یف  انا  و  ۀمادن ، ةرسح و  یف 
ماش و هک  یناگدنب  رایـسب  هچ  ادوبعم ! نیرکاذلا . نم  کئالآل  نیرکاشلا و  نم  کئامعنل  ینلعجا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  لجعت ،
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ياهراچ چیه  هدـیچیپیم و  دوخ  هب  مغ  زا  تسا ، هدرکیم  نویـش  هلان و  و  هدرزآ ، جـنر  زا  و  يدـنمدرد ، يرامیب و  لاح  رد  هدرک  دادـماب 
رد هتـشاد و  ار  یتـعفنم  بلج  ناوت  هن  ررـض و  عفد  رب  تردـق  هن  اراوگ ، شیارب  یبآ  هن  دوب و  دـنیاشوخ  وا  هب  یکاروـخ  هن  تسا ، هتـشادن 

ار وت  ساپس  سپ  منارذگیم . ار  یگدنز  اهنآ  مامت  زا  تمالس  یتسردنت و  رد  نم  هک  یتروص  رد  تسا . هدربیم  رسب  ینامیشپ  ترسح و 
زا ارم  و  تسرف ، دورد  دـمحم ، لآ  دـمحم و  رب  يزرون ، باتـش  هک  يرابدرب  يوشن و  بولغم  زگره  هک  ییاناوت  راـگدرورپ  يا  تسا  ازس 

الهاج ادیحو و  اققشم  ادهـسم  ابوعرم  افئاخ  حبـصا  یـسما و  دبع  نم  مک  یهلا و  هد ! رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگـساپس 
ابرهم يوأم و ال  یجنم و ال  ۀلیح و ال  دجی  الف  اهبحرب ، ضرالا  هیلع  تقاض  دق  ءیباخملا  نم  ةأبخم  وا  قیـضم  یف  ازحجنم  وا  ادیرط  ابراه 

دمحم و یلع  لص  لجعت ، ةانا ال  يذ  و  بلغی ، ردتقم ال  نم  بر  ای  دـمحلا  کلف  هلک ، کلذ  نم  ۀـیفاع  ۀـنینأمط و  نامأ و  نما و  یف  انأ  و 
كانمیب و ساره ، سرت و  لاح  رد  هک  یناگدنب  زا  ردقچ  اهلاراب ! نیرکاذلا . نم  کئالآل  نیرکاشلا و  نم  کئامعنل  ینلعجا  و  دمحم ، لآ 

يروط هب  دننارذگیم ، ار  دوخ  دادماب  ماش و  اههمخد  رد  هدـش  ناهنپ  انگنت و  هب  هدـیزخ  و  رارف ، لاح  رد  نازیرگ و  هاگآان ، اهنت و  نازرل ،
هک یلاح  رد  دنرادن . يرارف  هار  و  دنباییمن ، يوأم  نکـسم و  و  دننکیمن ، ادیپ  یـصالخ  هراچ و  هار  چیه  هدش و  گنت  نانآ  رب  نیمز  هک 

بولغم هک  ییاناوت  راگدرورپ  يا  ار  وت  رکـش  سپ  مربیم . رـسب  اهنیا  يهمه  زا  تمالـس  شیاسآ و  و  ناما ، نما و  هحفص 537 ] رد [  نم 
تفاطلا نیرکاذ  اهتمعن و  نارازگساپس  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  دمحم ، نادناخ  و  ص )  ) دمحم رب  يزرون ، باتش  هک  يرابدرب  و  يدرگن ،

، هلها هدلو و  هدلب و  نم  ادیقف  هنومحری  ةادعلا ال  يدـیاب  دـیدحلا  اب  البکم  الولغم  حبـصا  یـسما و  دـبع  نم  مک  يدیـس و  یهلا و  هد ! رارق 
و بلغی ، ردتقم ال  نم  بر  ای  دمحلا  کلف  هلک  کلذ  نم  ۀـیفاع  یف  انأ  ۀـلثم و  ياب  لتقی و  ۀـلتق  ۀـیأب  ۀـعاس  لک  عقوتی  هناوخا ، نع  اعطقنم 

رایـسب هچ  ایادـخ ! راب  نیرکاذـلا . نم  کئالآل  نیرکاشلا و  نم  کـئامعنل  ینلعجا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لـص  لـجعت ، ـال  ةاـنا  يذ 
راید و رهـش و  زا  رودب  و  دـنب ، رد  راتفرگ و  محریب ، نانمـشد  تسد  رد  ریجنز ، لغ و  هب  هک  یلاح  رد  دـننک ، ماش  حبـص و  هک  یناگدـنب 
وا وضع  مادک  ندیرب  اب  دش و  دهاوخ  هتشک  هنوگچ  هک  تسا  رظتنم  تعاس  ره  و  دربیم ، رسب  نارای  ناتسود و  زا  يادج  و  لایع ، دنزرف و 

بولغم ییاناوت و  هک  يراـگدرورپ  يا  ساپـس ، ار  وت  سپ  متـسه . تمالـس  هب  اـهنیا  يهمه  زا  نم  هک  یتروص  رد  درک ، دـنهاوخ  هلثم  ار 
ناگدننکدای اهتمعن و  نارازگـساپس  هلمج  زا  ارم  و  تسرف ، تمحر  وا  لآ  و  ص )  ) دـمحم رب  يزرویمن ، باتـش  يرابدرب ، يوشیمن و 

فویسلاب و بناج  لک  نم  ءادعالا  هتیشغ  دق  هسفنب  لاتقلا  ةرشابم  برحلا و  یساقی  حبصا  یـسما و  دبع  نم  مک  یهلا و  هد ! رارق  تناسحا 
وا تاحارجلاب  فندا  دـق  ابرهم  دـجی  الیبس و ال  يدـتهی  ـال  ۀـلیح و  فرعی  ـال  ةدوهجم و  غلبم  دـیدحلا  یف  عقعقتی  برحلا  ۀـلآ  حاـمرلا و 

کلف هلک . کلذ  نم  ۀیفاع  یف  انأ  اهیلع و  ردقی  هدلو ال  هلها و  یلا  ةرظن  وا  ءام  نم  ۀبرش  ینمتی  لجرألا  کبانـسلا و  تحت  همدب  اطحـشتم 
 ] نم کئالآل  نیرکاشلا و  نم  کئامعنل  ینلعجا  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لص  لجعت ، ةانا ال  يذ  و  بلغی ، ردتقم ال  نم  بر  ای  دـمحلا 

یلاح رد  دنارذگیم ، دادماب  ماش و  راکیپ  يریگرد و  لاح  رد  و  رازراک ، جنر  رد  هک  یناگدـنب  اسب  هچ  ادوبعم ! نیرکاذـلا . هحفص 538 ]
ار دوخ  ناوت  مامت  نهآ  زا  یـششوپ  رد  وا  و  دـناهدومن ، هرـصاحم  گنج  رازبا  رگید  اههزین و  اهریـشمش و  اب  رـس  ره  زا  ار  وا  نانمـشد  هک 

هدـیتلغ نوخ  رد  ای  و  هدـنام ، راک  زا  ناوارف  ياهمخز  لیلد  هب  دـنکیمن ، ادـیپ  دسانـشیمن و  یهاـگزیرگ  هراـچ و  هار  و  دـنکیم ، فرص 
شتـسد و  تسا ، هدـنام  دـنزرف  نز و  رادـید  ناـمرآ  رد  اـی  بآ و  ياهعرج  يوزرآ  رد  ناـفلاخم ، ياـپ  تسد و  اهبـسا و  مـس  ریز  تـسا ،

یتسه و یندـشن  بولغم  ياناوت  هک  يراگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  متمالـس . راـنکرب و  اـهنیا  ماـمت  زا  نم  هک  یتروص  رد  دـسریمن ،
. هد رارق  تناسحا  ناگدننکدای  اهتمعن و  نارازگساپس  زا  ارم  و  تسرف ، تمحر  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  رب  ینکیمن ، باتش  هک  يرابدرب 

یلع ردـقی  ال  كالهلا ، قرغلا و  عقوتی  جاومالا ، لاوهالا و  حایرلا و  فصاوع  راـحبلا و  تاـملظ  یف  حبـصا  یـسما و  دـبع  نم  مک  یهلا و 
ردتقم نم  بر  ای  دمحلا  کلف  هلک  کلذ  نم  ۀیفاع  یف  انا  و  فذق ، وا  خسم  وا  فسخ  وا  قرـش  وا  قرح  وا  مده  وا  ۀقعاصب  یلتبم  وا  ۀلیح 

اـسب هچ  ادوبعم ! نیرکاذلا . نم  کئالآل  نیرکاشلا و  نم  کئامعنل  ینلعجا  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لص  لجعت ، ةانا ال  يذ  و  بلغی ، ال 
راظتنا هظحل  ره  هک  یلاح  رد  اهجوم ، اهمیب و  سرت و  اهدابدـنت ، شزو  ربارب  رد  اهایرد و  ياهیکیرات  رد  دـنک  ماش  حبـص و  هک  ياهدـنب 
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، نیمز رب  نتفر  ورف  یگتفرگولگ ، نتخوس ، یبارخ ، هقعاص ، راتفرگ  ای  و  دباییمن ، ياهراچ  هار  وا  و  دوریم ، ندـش  كاله  ندـش و  قرغ 
هک يراگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  متـسردنت ، رانکرب و  اهنیا  يهمه  زا  نم  هک  یتروص  رد  دـشابیم ، نداـتفا  تمهت  رد  ندـش ، خـسم 

اـهتمعن و نارازگـساپس  زا  ارم  تـسرف و  دورد  ص )  ) دـمحم لآ  دـمحم و  رب  يزرویمن ، باتـش  يراـبدرب  يوـشیمن و  بوـلغم  ییاـناوت 
عم اهئات  زوافملا  یف  اریحتم  هدـلو  هنطو و  هلها و  نع  اطحاش  ارفاسم  حبـصا  یـسما و  دـبع  نم  مک  یهلا و  هد ! رارق  تناـسحا  ناگدـننکدای 

، هریغ وا  يرع  وا  عوج  وا  رح  وا  دربب  ایذأتم  وا  الیبس  يدتهی  ۀـلیح و ال  هحفـص 539 ] فرعی [  ادیرف ال  ادیحو  ماوهلا ، مئاهبلا و  شوحولا و 
دمحم و یلع  لص  لجعی ، ةانا ال  يذ  و  بلغی ، ردتقم ال  نم  بر  ای  دـمحلا  کلف  هلک ، کلذ  نم  ۀـیفاع  یف  ولخ ، هنم  انأ  امم  دـئادشلا  نم 

ناسک زا  رود  ار  دادـماب  ماش و  هک  یناگدـنب  رایـسب  هچ  اهلاراب ! نیرکاذـلا . نم  کئالآل  نیرکاـشلا و  نم  کـئامعنل  ینلعجا  دـمحم و  لآ 
و یـشحو ، تاناویح  دوجو  اب  هدرک  مگ  ار  هار  و  نادرگرـس ، اهتـشد  نایم  هک  یلاح  رد  دربیم ، رـسب  نادـنزرف  هداوناـخ و  هناـخ و  دوخ و 

رگید یگنهرب و  یگنـسرگ و  امرگ ، امرـس و  زا  ای  و  دسانـشیمن . ار  هار  و  درادـن ، ياهراچ  هار  اهنت ، هکی و  ناگدـنرد ، تاـناویح و  رگید 
، ییاناوت هک  يراـگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وت  سپ  مناـما . رد  هدوسآ و  راـنکرب و  اـهنیا  يهمه  زا  نم  هک  یتروص  رد  دربیم ، جـنر  اـهیتخس 

ناگدننکدای اهتمعن و  نارازگساپس  هلمج  زا  ارم  و  تسرف ، تمحر  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ینکیمن  باتـش  يرابدرب ، و  يوشیمن ، بولغم 
هیلع دوعی  نم  رظتنی  نآمظ  افئاخ  اعیاج  اروجهم  اففخم  ایراع  الئاع  اریقف  حبـصا  یـسما و  دـبع  نم  مک  يدیـس و  یهلا و  هد ! رارق  تناسحا 

قرلا و ۀفلک  ۀیدوبعلا و  ةدش  ءانعلا و  بعت  نم  القث  لمح  دق  اروهقم  الولغم  کل  ةدابع  دشا  كدنع و  ینم  هجوا  وه  هیجو  دبع  وا  لضفب ،
یلع دمحلا  کلف  هیف ، وه  امم  ۀیفاع  یف  مرکملا  یفاعملا  معنملا  مودخملا  انا  هیلع و  کنمب  الا  هل  لبق  دیدش ال  ءالبب  التبم  وا  ۀبیرضلا  لقث 

کئالآل نیرکاشلا و  نم  کئامعنل  ینلعجا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  لجعت ، ةانا ال  يذ  و  بلغی ، ردـتقم ال  نم  بر  ای  هلک  کـلذ 
، هنـشت كانمیب ، هنـسرگ ، هداتفا ، رود  هدنکفارـس ، اونیب ، هنهرب ، راولایع ، دنمزاین ، هک  ياهدنب  اسب  هچ  نم ! ياقآ  يا  اهلاراب ، نیرکاذـلا . نم 
زا شیب  شتدابع  و  نم ، زا  رتوربآ  اب  وت  دزن  رد  هک  ياهدنب  ای  و  دنک ، یششخب  وا  هب  یسک  هک  دربیم  راظتنا  و  دنارذگیم ، ار  زور  بش و 
ای ترجا و  تخادرپ  ینارگ  ای  و  یکولمم ، تقـشم  و  یگدـنب ، تمحز  تضاـیر و  جـنر  زا  هک  یلاـح  رد  راـتفرگ ، ریجنز و  رد  تسا ، نم 

، نم اـما  هحفـص 540 ] وـت [ . يراـی  هب  زج  درادـن ، ار  نآ  لـمحت  باـت  و  دـشکیم ، شود  هـب  ار  ینارگ  راـب  راوـشد ، يـالب  هـب  يراـتفرگ 
ییاـناوت هک  يراـگدرورپ  يا  ساپـس  ار  وـت  سپ  مناـما ، رد  يراـتفرگ  همه  نآ  زا  تزع و  رد  ملاـس و  و  تـمعن ، يهدرورپ  يرازگتمدـخ 

نارکاذ اهتمعن و  نارازگـساپس  زا  ارم  و  تسرف ، تمحر  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  رب  يزرویمن ، باتـش  يرابدرب  و  يوشیمن ، بولغم 
نم مک  یهلا و  ناگدننکششخب . رایتخا  بحاص  يا  ناگدنشخب و  نیرتهدنشخب  يا  نادرگ  شیوخ  تمحر  لومشم  و  هد ، رارق  تناسحا 
ةذل نم  ماعطلا و ال  ةذل  نم  ائیش  فرعی  الامش ال  انیمی و  بلقتی  اهسابل  یف  ۀلعلا و  شرف  یلع  افندم  امیقس  اضیرم  الیلع  حبصا  یسما و  دبع 

نم کناحبـس  تنأ  الا  هلا  الف  کمرک  كدوجب و  هلک  کلذ  نم  ولخ  انا  اعفن و  ارـض و ال  اـهل  عیطتـسی  ـال  ةرـسح  هسفن  یلا  رظنی  بارـشلا 
نم کئالآل  نیرکاشلا و  نم  کئامعنل  نیدـباعلا و  نم  کل  ینلعجا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  لجعت  ةانا ال  يذ  بلغی و  ردـتقم ال 

يدنمدرد یضیرم ، يرامیب ، لاح  رد  هک  یناگدنب  رایسب  هچ  مرورـس ، يا  دوبعم و  يا  نیمحارلا . کلام  ای  کتمحرب  ینمحرا  نیرکاذلا و 
ندروـخ و تذـل  زا  و  ددرگیم ، ییوـلهپ  هب  وـلهپ  زا  رتـسب  ناـیم  هک  یلاـح  رد  دـنارذگب  ار  زور  بـش و  يراـمیب  رتـسب  يور  یلاحدـب  و 
فطل و هب  نم ، هک  یتروص  رد  درادن ، دوخ  يارب  ار  ینایز  دوس و  چیه  ناوت  درگنیم و  دوخ  هب  ترسح  اب  و  دمهفیمن ، يزیچ  ندیماشآ 

باتـش هک  يرابدرب  يدرگن و  بولغم  هک  یتسه  ییاناوت  هزنم و  كاپ و  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  سپ  ماهدوسآ ، اـهنیا  يهمه  زا  وت  مرک 
لومـشم و  هد ، رارق  دوخ  ناسحا  نارکاذ  اهتمعن و  نارازگـساپس  و  نادباع ، زا  ارم  تسرف و  دورد  ص )  ) دمحم لآ  دـمحم و  رب  يزرون ،

هب قدحا  هفتح و  نم  انددـق  حبـصا و  یـسما و  دـبع  نم  مک  يدیـس و  يالوم و  ناگدنـشخب ! رایتخا  بحاص  يا  نادرگ ، شیوخ  تمحر 
مالکلا نع  عنم  دق  هئالخا ، هئادوا و  هئابحا و  یلا  رظنی  الامش  انیمی و  هانیع  رودت  هضایح ، توملا و  تارکس  جلاعی  هناوعا  یف  توملا  کلم 

تنا الا  هلا  الف  کمرک ، كدوجب و  هلک  کلذ  نم  ولخ  انأ  اعفن و  ارـض و ال  اهل  عیطتـسی  الف  ةرـسح  هسفن  یلا  رظنی  بطاـخلا  نع  بجح  و 
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کئامعنل و  نیدباعلا ، هحفـص 541 ] نم [  کل  ینلعجا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  لجعی  ةانا ال  يذ  بلغی و  ردـتقم ال  نم  کناحبس 
هک یناگدـنب  رایـسب  هچ  نم ! ياقآ  يا  نم و  يالوم  يا  نیمحارلا . کلام  ای  کتمحرب  ینمحرا  نیرکاذـلا و  نم  کئالآل  نیرکاشلا و  نم 
رد دناهتفرگ ، دوخ  يهرـصاحم  رد  ار  وا  شنارای  اب  توملا  کلم  و  هدش ، کیدزن  وا  گرم  زور  هک  یلاح  رد  دـننارذگیم  ار  زور  بش و 

نادنمقالع و ناتـسود ، بناج  هب  تسا ، نارگن  پچ  تسار و  هب  شنامـشچ  دیوجیم ، هراچ  گرم ، يهدودـحم  رد  ندـنک و  ناج  یتخس 
لاح هب  ینایز  دوس و  چـیه  درگنیم ، دوخ  هب  ترـسح  اب  و  تسا ، مورحم  نداد  خـساپ  زا  هدـش و  عنم  نتفگ  نخـس  زا  درگنیم ، شناراـی 

هک یتسه  ییاناوت  هزنم و  كاپ و  تسین ، وت  زج  يدوبعم  سپ  مناما ، رد  وت  مرک  فطل و  هب  اـهنآ  يهمه  زا  نم  هک  یلاـح  رد  درادـن . دوخ 
نارازگـساپس ناگدـننکتدابع و  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  ص )  ) دـمحم لآ  دـمحم و  رب  يزروـن ، باتـش  هـک  يراـبدرب  يدرگن و  بوـلغم 

نم مک  يدیس و  يالوم و  ناگدنشخب . رایتخا  بحاص  يا  نادرگ ، دوخ  تمحر  لومشم  و  هد ، رارق  تناسحا  نارکاذ  هلمج  زا  اهتمعن و 
يا هب و  لعفی  لاح  يأ  يردی  الف  اهتینابز  اهناوعا و  هلوادتی  اهدیدح  اهلذ و  اهبرک و  نوجسلا و  سوبحلا و  قیاضم  یف  حبصا  یسما و  دبع 
هلک کلذ  نم  ولخ  انأ  اعفن و  ارـض و ال  اهل  عیطتـسی  ـال  ةرـسح  هسفن  یلا  رظنی  ةویحلا  نم  کنـض  شیعلا و  نم  رـض  یف  وهف  هب  لـثمی  هلثم 
نم کل  ینلعجا  و  دمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لص  لجعت  ةانا ال  يذ  بلغی و  ردـتقم ال  نم  کناحبـس  تنا  الا  هلا  الف  کمرک ، كدوجب و 

رایـسب هچ  نم ! ياقآ  يا  الوم و  يا  نیمحارلا . محرا  ای  کتمحرب  ینمحرا  نیرکاذلا و  نم  کئالآل  نیرکاشلا و  نم  کئامعنل  نیدـباعلا و 
اج و نآ  نانکراک  اهنآ ، نینهآ  ياهدنب  و  اههجنکـش ، اهیراتفرگ و  اب  اهلاچهایـس  اهنادـنز و  يانگنت  رد  دـنک  ماش  حبـص و  هک  ياهدـنب 

ياضعا زا  وضع  مادـک  ندـیرب  اب  ماجنارـس  درک و  دـنهاوخ  يو  اب  يراتفر  هچ  هک  دـنادیمن  وا  و  دـننک ، تسد  هب  تسد  ار  وا  شنارومأـم 
 ] چیه دنکیم و  هاگن  ترسح  اب  دوخ  هب  دربیم ، رسب  تشیعم  يانگنت  یخلت و  یگدنز و  ررض  نایز و  رد  وا  و  دومن ، دنهاوخ  هلثم  شندب 

! ماهدوسآ راـنکرب و  تمرک  فطل و  هب  اـهیراتفرگ  نیا  يهمه  زا  نم  هک  یلاـح  رد  تسین . هتخاـس  شتـسد  زا  یناـیز  دوس و  هحفص 542 ]
شنادناخ دمحم و  رب  يزرون ، باتش  هک  يرابدرب  يدرگن و  بولغم  هک  ییاناوت  يا  درادن ، دوجو  یهزنم  كاپ و  هک  وت  زج  يدوبعم  سپ 

نیرتهدنشخب يا  نادرگ  شیوخ  تمحر  لومشم  و  هد ، رارق  تناسحا  نارکاذ  اهتمعن و  نارازگساپس  نادباع و  وزج  ارم  و  تسرف ، دورد 
هئالخا و هئابحا و  هئادوا و  قراف  ءالبلا و  هب  قدحا  ءاضقلا و  هیلع  رمتسا  دق  حبـصا  یـسما و  دبع  نم  مک  يالوم و  يدیـس و  ناگدنـشخب .

نم ائیـش  يریال  دیدحلاب ، لقث  ریماطملا و  یف  رـصح  دق  الامـش ، انیمی و  هنولوادتی  ءادـعالا ، رافکلا و  يدـیا  یف  الیلذ  اریـسا  اریقح  یـسما 
الا هلا  الف  کمرک ، كدوجب و  هلک  کلذ  نم  ولخ  انا  اعفن و  ارـض و ال  اهل  عیطتـسی  ةرـسح ال  هسفن  یلا  رظنی  اهحور ، نم  ایندـلا و ال  ءایض 
نم کئامعنل  و  نیدـباعلا ، نم  کل  ینلعجا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لص  لـجعت  ـال  ةاـنا  يذ  بلغی و  ـال  ردـتقم  نم  کناحبـس  تنا 
ماش حبص و  هک  ياهدنب  رایـسب  هچ  نم ! يالوم  يا  اقآ و  يا  نیمحارلا . کلام  ای  کتمحرب  ینمحرا  و  نیرکاذلا ، نم  کئالآل  نیرکاشلا و 
رود شنارای  نادـنمقالع و  ناتـسود و  زا  هتفرگ و  رارق  يراتفرگ  الب و  هرـصاحم  رد  و  هتفر ، وا  يهرابرد  یهلا  ياضق  هک  یلاـح  رد  دـنک ،
بـش فرط  هب  ار  وا  و  هتـشاذگ ، رـس  تشپ  ار  زور  نانمـشد ، نارفاک و  تسد  رد  راوخ ، لیلذ و  هراچیب و  تراسا ، لاح  رد  و  تسا ، هداتفا 
یمرخ يزبسرـس و  زا  دنیبیمن و  ار  ایند  ینـشور  چیه  هک  يروط  هب  هدـش ، هتـسب  ریجنز  لغ و  رد  و  راتفرگ ، اهلاچهایـس  رد  دـنناشکیم ،

نم هک  یتروص  رد  درادن . ییاناوت  ار  ینایز  دوس و  چـیه  هک  یلاح  رد  درگنیم ، دوخ  رب  ترـسح  هب  دروخیمن ، وا  مشچ  هب  يزیچ  ناهج 
بولغم هک  یتـسه  ییاـناوت  نآ  یهزنم و  كاـپ و  هک  تسین  وت  زج  يدوبعم  سپ  مراـنکرب ، هدوسآ و  تمرک ، فـطل و  هب  اـهنیا  يهمه  زا 

اـهتمعن و نارازگـساپس  نادـباع و  هلمج  زا  ارم  و  تسرف . تمحر  دـمحم ، لآ  و  ص )  ) دـمحم رب  يزروـن ، باتـش  هک  يراـبدرب  يدرگن و 
دبع نم  مک  يدیـس و  يـالوم و  هحفـص 543 ] ناگدنـشخب [ . بحاص  يا  نادرگ ، شیوخ  تمحر  لومـشم  و  هد ، رارق  تناـسحا  نارکاذ 
قافآ یف  وه  هب و  ترسک  کلفلا و  بکر  دق  اهیلع  هنم  اصرح  هلام  هسفنب و  رطاخ  نا  یلا  اهیف ، ۀبغرلل  ایندلا  یلا  قاتشا  دق  حبصا  یـسما و 
تنا ـالا  هلا  ـالف  کـمرک  كدوجب و  هلک  کـلذ  نم  ولخ  اـنا  و  عفن ، ـال  رـض و  یلع  اـهل  ردـفی  ـال  ةرـسح  هسفن  یلا  رظنی  اـهملظ  راـحبلا و 

نیرکاشلا و نم  کئامعنل  نیدباعلا و  نم  کل  ینلعجا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  لجعی  ةانا ال  يذ  بلغی و  ردـتقم ال  نم  کناحبس 
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رد یگتـسبلد  رطاخ  هب  هک  یناگدنب  رایـسب  هچ  نم ! ياقآ  يا  الوم و  يا  نیمحارلا . کلام  ای  کتمحرب  ینمحرا  نیرکاذـلا و  نم  کئالآل 
رد دـنزادنایم ، رطخ  هب  ایند  عمط  صرح و  رطاخ  هب  ار  دوخ  لام  ناج و  هک  يروط  هب  دـننارذگیم ، ار  دوخ  ماـش  حبـص و  اـیند ، قاـیتشا 

درگنیم و ترسح  اب  دوخ  هب  هداتفا ، نآ  ياهیکیرات  ایرد و  رانک  رد  وا  و  هتـسکش ، اهنآ  یتشک  هک  دنتـسه  یناگتـسشن  یتشک  هک  یلاح 
كاپ و تسین ، وت  زج  يدوبعم  سپ  ماهدوسآ ، وت  مرک  فطل و  هب  اهنیا  يهمه  زا  نم  هک  یتروص  رد  درادن  ییاناوت  ار  ینایز  دوس و  چـیه 
نادباع و زا  ارم  و  تسرف ، دورد  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  رب  يزرون ، باتـش  هک  يرابدرب  يدرگن و  بولغم  هک  یتسه  يردتقم  نآ  هزنم 

یسما دبع  نم  مک  يدیس و  يالوم و  ناگدنـشخب . بحاص  يا  شخبب  دوخ  تمحر  هب  هد و  رارق  تناسحا  نارکاذ  اهتمعن و  نارازگـساپس 
ای ینم  قاقحتساب  کمرک ال  كدوجب و  هلک  کلذ  نم  ولخ  انا  همحل و  نم  رویطلا  عابـسلا و  تلکا  همد و  نم  ضرألا  تبرـش  دق  حبـصا  و 

و نیرکاشلا ، نم  کئامعنل  ینلعجا  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لص  لجعت  ةاـنا ال  يذ  بلغی و  ـال  ردـتقم  نم  کناحبـس  تنا  ـالا  هلا  ـال 
رد دنارذگب  ار  زور  بش و  هک  ياهدنب  رایسب  هچ  مرورس ! يا  الوم و  يا  نیمحارلا . کلام  ای  کتمحرب  ینمحرا  و  نیرکاذلا ، نم  کئالآل 

هتفرگ و فدـه  ار  وا  اهریت  اهریـشمش و  اههزین و  تسا و  نانمـشد  نارفاک و  ریگرد  الب و  راتفرگ  هتـشذگ و  وا  رب  یمتح  ياضق  هک  یلاح 
يهمه زا  نم  هک  یلاح  رد  دروخ ، دنهاوخ  وا  تشوگ  زا  ناگدنرپ  ناگدنرد و  باریـس و  وا  نوخ  زا  نیمز  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  يدوزب 

يردتقم و  هحفـص 544 ] هزنم [  وت  تسین ، يدوبعم  وت  زج  هک  يدوبعم  يا  ماهدوسآ ، مدوخ -  یگتـسیاش  هب  هن  وت -  مرک  فطل و  هب  اهنیا 
اـهتمعن و نارازگـساپس  زا  ارم  تسرف و  تمحر  ص )  ) دـمحم لآ  دـمحم و  رب  يزرون ، باتـش  هک  يراـبدرب  يدرگن و  بولغم  هک  یتـسه 

نحلأل کیدـل و  امم  نبلطأل  میرک  ای  کتزع  و  ناگدـنیاشخب . بحاص  يا  نادرگ ! شیوخ  تمحر  لومـشم  هد و  رارق  تناـسحا  نارکاذ 
تنا یندرتفا و  تنا ، الا  یل  دـحا  ال  ذولا ، نمب  بر و  ای  ذوعا  نمبف  کـیلا  اـهمرج  عم  كوحن  يدـی  ندـم  ـال  کـیلا و  نأـجلأل  کـیلع و 
یلع ترقتساف و  ضرالا  یلع  تسرف و  لابجلا  یلع  و  تلقتساف ، ءامـسلا  یلع  هتعـضو  يذلا  کمـساب  کلئـسا  يدمتعم ، کیلع  یلوعم و 

اهریغـص و اهلک  یبونذ  یل  رفغت  اهلک و  یجئاوح  یل  یـضقت  نا  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  یلـصت  نا  رانتـساف ، راهنلا  یلع  ملظاف و  لیللا 
وت دزن  رد  هچنآ  زا  میرک ، يا  تدوخ  تزع  هب  نیمحارلا . محرا  اـی  ةرخـآلا  ایندـلا و  فرـش  هب  ینغلبت  اـم  قزرلا  نم  یلع  عـسوت  اـهریبک و 
هانپ هک  هب  راگدرورپ ! يا  منکیم ، زارد  وت  يوس  هب  شیاهيراکهنگ -  يهمه  اـب  ار -  متـسد  مزرویم و  رارـصا  وت  رب  و  میوجیم ، تسا 

لکوت هک  یلاح  رد  یناریم  تاهناخ  رد  زا  ارم  ینم  هاگهانپ  اهنت  هک  مه  وت  ایآ  مرادن ، ار  یسک  وت  زج  موش ، هدنهانپ  یسک  هچ  هب  و  مربب ،
ات ياهداهن  اههوک  رب  و  دناهتفای ، رارقتـسا  ياهداد و  رارق  ار  مان  نآ  اهنامـسآ  رب  هک  مناوخیم  تمان  نآ  هب  ار  وت  تسا ؟ وت  هب  نم  دامتعا  و 

هدش نشور  ات  ياهداهن  زور  رب  و  هتشگ ، کیرات  ات  ياهتشاذگ  بش  رب  و  تسا ، هتفرگ  مارآ  ات  ياهداد ، رارق  نیمز ، رب  و  دناهتشگ ، راوتـسا 
هچ کچوک و  هچ  يزرمایب -  ارم  ناهانگ  يهمه  يروآرب و  ارم  ياـهتجاح  ماـمت  یتسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  کـنیا  تسا .

نیرتهدنــشخب يا  یــشخب ، شیاـشگ  نـم  رب  ددرگ ، نـم  ترخآ  اــیند و  فرــش  وربآ و  ثعاــب  هـک  يرادــقم  هـب  ار  يزور  و  گرزب - 
ۀعاط نع  کتعاطب  یننغا  ینرجاـف و  ترجتـسا  کـب  ینثغا و  و  دـمحم ، لآ  و  دـمحم ، یلع  لـصف  تنعتـسا  کـب  يـالوم  ناگدـنیاشخب !
یلع ینتلـضف  دـقف  ۀـعاطلا ، زع  یلا  یـصاعملا  لذ  نم  و  ینغلا ، زع  یلا  رقفلا ، لذ  نم  ینلقنا  و  کقلخ ، ۀلئـسم  نع  کتلئـسمب  و  كدابع ،

دمحم هحفـص 545 ] لآ [  دمحم و  یلع  لص  هلک  کلذ  یلع  دمحلا  کلف  یهلا  ینم . قاقحتـساب  امرک ال  کنم و  ادوج  کقلخ  نم  ریثک 
کمک وـت  زا  نم ! يـالوم  يا  نیمحارلا ! مـحرا  اـی  کـتمحرب  ینمحرا  نیرکاذـلا و  نـم  کـئالآل  نیرکاـشلا و  نـم  کـئامعنل  ینلعجا  و 

زا دوخ  يرادربنامرف  هب  و  هد ، هانپ  ارم  مروآیم  هانپ  وت  هب  و  نک ، يرای  ارم  و  تسرف ، دوورد  ص )  ) دـمحم لآ  دـمحم و  رب  سپ  مبلطیم ،
تزع هب  یتسدگنت  يراوخ  زا  ارم  و  زاس ، مزاینیب  تقولخم  تساوخرد  زا  دوخ ، زا  تساوخرد  هب  و  نادرگ ، مزاینیب  تناگدـنب  يربنامرف 

فطل و هب  تقولخم -  زا  يرایـسب  رب  ارم  هک  یئوت  نادرگرب ، یگدـنب  تعاـط و  تزع  هب  يراـکهانگ  تلذ  زا  و  نک ، نوگرگد  يرگناوـت 
دمحم لآ  دمحم و  رب  اهتمعن ، نیا  مامت  رطاخ  هب  ساپس  ار  وت  اهلراب ! سپ  ماهتشاد . قاقحتسا  نم  نوچ  هن  ياهداد  يرترب  شیوخ -  مرک 

نیرتهدنـشخب يا  نادرگ ، شیوخ  تمحر  لومـشم  و  هد ! رارق  تناسحا  ناگدـننکدای  اـهتمعن و  نارازگـساپس  هلمج  زا  ارم  تسرف و  دورد 
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سرت ینارگن و  هک  یلاح  رد  درک  دوخ  نارای  هب  یهاگن  دوخ ، فیرش  ياعد  زا  مالـسلاهیلع ، ماما  تغارف  زا  سپ  و  [ . 828  ] ناگدنیاشخب
رگهولج اهنآ  رب  دوب ، ص )  ) ادـخ لوسر  شدـج  شناد  ملع و  زا  هتفرگرب  هک  دوخ  شناد  زا  يوترپ  و  تخاـسیم ، فرطرب  اـهنآ  لد  زا  ار 

هک ياهمان  نیتسخن  هک  نیا  رگم  دیـسر ، دـهاوخن  قارع  زا  ياهمان  اریز  دـیهد ، هار  دوخ  هب  یمیب  سرت و  دـیابن  امـش  : » دومرف تخاـسیم ،
اهنآ رب  ار  تقیقح  و  دـنز ، وسکی  هب  ار  هدرپ  اـت  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  باحـصا  تسا ». يداـه  یـسوم  گرم  ربـخ  هب  طوـبرم  دـسرب ،

ربمایپ ربق  هب  ربق -  نیا  تمرح  هب  دنگوس  « »؟ تسا رارق  هچ  زا  هیضق  درادب ، تسردنت  ار  امـش  ادخ  [ » هحفص 546 دندرک [ : ضرع  دیوگب ،
نم دینزیم و  فرح  امـش  هک  يروط  نامه  بلطم ، نیا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفر ! ایند  زا  زورما  يداه ، یـسوم  هک  دومرف -  هراشا  (ص )
دوز یلیخ  و  دندوب ، قارع  زا  ناسرهمان  ندیسر  رظتنم  هناربصیب  و  دندش ، هدنکارپ  باحـصا ، هورگ  سپ  تسا »... ملـسم  میارب  مونـشیم ،
ماـما تسد  زا  هک  ار  ياهزجعم  تمارک و  نـیا  تـیب ، لـها  دارفا  زا  یکی  و  داد . اـهنآ  هـب  ار  توغاـط  تکـاله  يهدژم  دیـسر و  ناـسرهمان 
دحت مل  ثیح  ترس  عطاق  دبعلا  اهب  عطقی  مل  الحم و  یغتبت  ضرألا  یف  ریست  مل  ۀیراس  و  دیوگیم : هدروآرد ، رعش  هب  دز ، رس  مالـسلاهیلع 

اذا اهنود  ءامسلا و  باوبا  حتفت  عجاهو  ریمس  هیف  هنامثجب  براض  لیللا  لیللا و  ءارورمت  عنام  دعبلا  اهل  رـصقی  مل  الحم و  خنت  مل  باکرلا و 
وه ام  نظلا  لیمجب  يرا  امنأک  یتح  هللا  وجرأل  ینا  عماس و  ءار و  هللا  اهلها و  یلع  اهدـفو  هللا  ددری  مل  تدرو  اذا  عراـق  نهنم  باوبـالا  عرق 

هحفص 547 ] [ . ] 829  ] عناص

يداه یسوم  تکاله 

شیوخ ناگدنب  و  تخاس ، كاله  ار  هشیپمتس  توغاط  يو  نمشد  و  درک ، باجتسم  ار  مالسلاهیلع  حلاص  دبع  دوخ ، یلو  ياعد  دنوادخ 
وا ندب  لخاد  رد  هک  دناهتسناد  ياهدغ  رداصم ، زا  یـضعب  ار  يو  گرم  تلع  اما  درک ، صالخ  وا  دوجو  رـش  زا  ار  روشک  رـسارس  مدرم  و 
زا دش ، نیگمشخ  وا  رب  نارزیخ  شردام  هک  دناهتفگ ، تحارـص  هب  رداصم  رثکا  اما  [ ، 830  ] دروآرد اپ  زا  ار  وا  ماجنارس  و  دوب ، هدش  ادیپ 
 - دیسرتیم نوراه  شدنزرف  هب  تبسن  وا  زا  نارزیخ  و  دوب ، هتفرگ  روهشم -  ناتساد  نآ  رطاخ  هب  ار -  نارزیخ  ذوفن  ولج  يو  هک  زور  نآ 
رد نازینک  و  دننک ، هفخ  ار  وا  ات  داد  روتسد  دوخ ، نازینک  هب  هک  دوب  نیا  [ - 831  ] تشاد تسود  رتشیب  ایند  یتسه  ایند و  مامت  زا  ار  وا  هک 

لوط هب  شراگزور  و  دـیچیپ ، مه  رد  توغاط  نیا  یگدـنز  راموط  لاح  ره  هب  [ . 832  ] دندرک وا  لتق  هب  مادـقا  دوب ، باوخ  وا  هک  یعقوم 
تالکشم و نیرتراوشد  اب  و  دوب ، نارگ  تخس و  ناناملـسم  رب  هاتوک  تدم  نیمه  اما  درک ، تفالخ  هام  دنچ  لاس و  کی  اهنت  دیماجناین و 

راید هب  راید  رهـش و  هب  رهـش  هک  دـندید  اـههزین  يور  ار  ناـشربمایپ  نادـنزرف  ياهرـس  دـندیدرگ ، وربور  اـهيراوشد  بئاـصم و  نیرتدـب 
و ص )  ) مرکا لوسر  تمرح  نانآ  يهرابرد  و  دندشیم ، هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  هک  دندومنیم  هدـهاشم  ار  اهنآ  ناریـسا  دـندنادرگیم و 
رب و  دروآ ، درد  هب  ار  ناناملـسم  لد  رتشیب  هک  هچنآ  اما  دـندرکیمن . تیاعر  دوب ، مزال  ضرف و  ناناملـسم  يهمه  رب  هک  ار  مالـسا  تمرح 

تاوهـش هار  رد  ار  يزکرم  يهنازخ  هدروآ و  ور  یمرـشیب  یگزره و  بعل ، وهل و  هب  يداه ، یـسوم  هک  دوب  نیا  دوزفا ، اـهنآ  جـنر  مغ و 
درک ار  طایتحا  تیاهن  دیاب  نیملسم  لاوما  رد  هک  مالسا  دیکأت  همه  نآ  هب  یهجوت  چیه  نودب  ار -  اهتورث  هوبنا  و  درکیم ، فرص  دوخ 
ماما دیشخب . ناگدنزاون  ناگدنناوخ و  هب  نآ -  يداصتقا  تفرـشیپ  نیملـسم و  حلاصم  هحفص 548 ] ریغ [  رد  لاوما ، فرـص  تمرح  اب  و 
همه زا  شیب  ور  نیا  زا  درکیم ، سمل  ار  اهنآ  راوگان  ياهدمایپ  زا  يرایسب  و  دیدیم ، ار  اسرفتقاط  ياهدادیور  نیا  مالسلاهیلع ، یـسوم 

و دروخیمن ، مشچ  هب  یمالسا  یگدنز  زا  ياهیاس  چیه  و  تسا ، هتفر  داب  رب  تلادع  هدش و  لامیاپ  قح  هک  دیدیم  دوب . روجنر  تحاران و 
نخس اج  نیا  ات  دندوب . هتـساخرب  هزرابم  هب  يرادا  يداصتقا و  یـسایس ، فلتخم  داعبا  رد  یمالـسا  راثآ  مامت  اب  زور ، نآ  مکاح  ياههطلس 

زا یخرب  اج  نآ  رد  و  تشاد ، میهاوخ  رادـید  مود ، دـلج  رد  زیزع ، ناگدـنناوخ  اب  و  دـسریم ، ناـیاپ  هب  باـتک  نیا  زا  لوا  شخب  رد  اـم ،
، مالـسلاهیلع همئالا  نماث  تیانع  اب  یلاعت و  هللادمحب  دـناسر . میهاوخ  نانآ  ضرع  هب  هدرتسگ ، روط  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  لاوحا  نوؤش و 

نایاپ هب  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  حـلاص  دـبع  هللا ، یلا  جـئاوحلا  باـب  یناگدـنز  زا  لوا  دـلجم  يهمجرت  مدـش ، قفوم 
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. نیملاعلا بر  ای  نیمآ  دـشاب  مترخآ  ملاـع  يارب  ياهریخذ  و  ددرگ ، مبیـصن  زین  باـتک  نیا  مود  دـلج  همجرت  قیفوت  هک  نآ  دـیما  مناـسر ،
یئاطع  اضر  دمحم 

یقرواپ

.77  / 3 اهرضاح : فجنلا و  یضام  [ 1]
هب هدروآ و  درگ  هزرابم  نارود  رد  ار  مزینویهـص  لیئارـسا و  ربارب  رد  ماما  ياهیریگعضوم  تسا  ادـیپ  نآ  مان  زا  هک  ناـنچ  باـتک  نیا  [ 2]

. تسا هدومن  هضرع  یبرع 
راشتنا زین  یئاهباتک  هدومن و  رـشتنم  ار  دادرخ  يهمانهام 15  هک  دـندوب  روشک  زا  جراخ  زرابم  نویناحور  زا  ياهدـع  دادرخ  هورگ 15  [ 3]

.... ربکا و داهج  قلطنملا و  انه  نم  باتک و  نیمه  هلمج  نآ  زا  دنداد 
ص 160. تالماعملا : ماظن  ۀساردل  لخدم  یمالسالا ، هقفلا  [ 4]

هیآ 22. يروش : يهروس  [ 5]
ربمایپ تمدخ  یبرع  درم  تسا : هدرک  لقن  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  میعنوبا  و  يروباشین ، ریسفت  ، 7  / 7 روثنملا : رد  ، 406  / 7: يزار ریسفت  [ 6]

اهنت و وا  تسین ، اتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  یهدیم  یهاوگ  دومرف : نک . هضرع  نم  رب  ار  مالـسا  دـمحم ، اـی  درک : ضرع  دـمآ ، (ص )
زج هن ، دومرف : یهاوخیم ؟ تیئامنهار  نیا  ربارب  رد  يدزم  نم  زا  درک : ضرع  تسا . ادخ  يهداتـسرف  هدنب و  دـمحم ، و  تسا ، کیرـشیب 

تعیب امش  اب  ات  هدب  تسد  درک : ضرع  نم ، ناشیوخ  دومرف : امـش ؟ ناشیوخ  ای  نم ، ناشیوخ  درک : ضرع  نادنواشیوخ . یتسود  تبحم و 
. نیمآ دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  داب ! ادخ  تنعل  درادن  تسود  ار  وت  نادنواشیوخ  ار و  وت  هک  سک  ره  رب  منک ،

. تسا هدیدرگ  بجاو  هدمآ -  دورف  وا  بناج  زا  هک  دیجم -  نآرق  رد  ادخ  فرط  زا  امش  یتسود  ادخ ! لوسر  تیب  لها  يا  [ 7]
.12  / 2: ۀباغلا دسا  ، 308  / 2 يذمرت : حیحص  [ 8]

. ] 90  / 1 نسحلا : مامالا  ةایح  [ 9]
.168  / 9 دیاوزلا : عمجم  [ 10]

ص 54. تاعجارملا : [ 11]
.40 ص 41 -  تاعجارملا : [ 12]

ص 144. تاعجارملا : [ 13]
.259  / 2 هدبع : دمحم  ۀغالبلاجهن  [ 14]

م. تسا . هدوب  هیماینب  دنتشادنپیم ، نادنفسوگ  نوچ  ار  مدرم  هک  يدارفا  نآ  زا  رعاش  دوصقم  [ 15]
رد دـنقح و  قاـقحا  هار  رد  متـس ، روـج و  زا  رود  یگدنـشخب و  يراوـگرزب و  هـب  ناـکیدزن  ص ،)  ) دـمحم لآ  ینعی : تایمــشاهلا ، [ 16]

ناعفادم و نانآ  گنج ، تدش  ماگنه  هب  و  دـننید . ناکرا  شخبماکحتـسا  و  دـننکیمن ، اطخ  نانآ  دـنیاطخ ، رد  مدرم  رگید  هک  ییاهراک 
. دننانزهویب نامیتی و  هانپ  هدنـشخب و  تمحر و  ياهناراب  نانآ  دـنوش ، هدزیطحق  مدرم  هک  یماگنه  و  دـنقح . میرح  زا  تیافک  اب  نانابیتشپ 
نارادمتــسایس و دـنهاگآ . ـالماک  راـک  تـیمها  زا  ریطخ ، ياـهراک  رد  یتریــس و  شوـخ  لـماک  ياـههنومن  گرزب ، ینادـنمدرخ  ناـنآ 

. تسا ربارب  اهنآ  دزن  نادنفسوگ  ینابش  مدرم و  یتسرپرس  هک  یناسک  نوچمه  هن  دنمدرم ، روما  نارادهدهع 
ص 14. عدبلا : لها  یلع  درلا  هیبنتلا و  [ 17]

ص 298. یشک : لاجر  [ 18]
ص 33. فوهللا : [ 19]
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. نییبلاطلا لتاقم  [ 20]
. ۀیدیزلا دیاقع  [ 21]

.15  / 3 جهنلا : حرش  [ 22]
دوخ هک  یتروص  رد  تسا ، راکنایز  صخش  نیا  هک  دینادب  دنتفگیم : نابز  هب  دندرکیم و  هراشا  نم  هب  تسد  اب  ینعی : تایمشاهلا ، [ 23]

هب یهارمگ  بیرف و  يور  زا  تسا  راکهانگ  راکهبت و  وا  دنتفگ : یهورگ  دنتـسناد و  رفاک  امـش  یتسود  مرج  هب  ارم  یهورگ  دنرتراکنایز 
قـشع و دـنناوخ و  یبارت  ارم  تسا  بجعت  یـسب  ياـج  هک  دـننکیم  هرخـسم  ارم  هکلب  مراد  تـسود  ار  امـش  هـک  دـنریگیم  هدروـخ  نـم 
هب تیب  لها  نانمـشد  فصولا  عم  دوب ، هداد  مالـسلاهیلع  یلع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  ياهینک  بارتوبا   ) بارتوبا  » هب بستنم  ارم  يهشیدـنا 

، میدوب ص )  ) ربمایپ تمدخ  رد  هریشعلا  تاذ  يهوزغ  رد  دیوگیم  هک  تسا  رـسای  نب  رامع  زا  یثیدح  رد  دندربیم ، راک  هب  ار  نآ  تناها 
دندوب يراک  لوغـشم  هک  یعمج  هب  و  میتفرگ ، هلـصاف  هاپـس  زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  نم  اـج  نآ  رد  و  میدیـسر ، یلزنم  هب  تعجارم  رد 

رگم میدیمهفن  يزیچ  ام  و  دوب ، هدیـشاپ  ام  يور  يدایز  كاخ  درگ و  داب و  و  درب ، نامباوخ  دـش و  ضراع  ام  رب  ترچ  میدرکیم ، اشامت 
. مراد بقل  ترهش و  نینچ  اهنآ  نیب  رد  نم  و  دنناد ، م ») بارتابا .! ای  دومرف : ع )  ) یلع هب  هک  ار  ص )  ) ربمایپ نخس 

.214  / 1 جهنلا : حرش  [ 24]
: يزار ریسفت  تسا . مالسلامهیلع  تیب  لها  صوصخم  هکرابم  هیآ  نیا  هک  دنراد  حیرصت  ریز ، ذخآم  مامت  هیآ 33 . بازحا : يهروس  [ 25]
،331  / 2 ملسم : حیحـص  ، 150  / 2 یقهیب : ننـس  ، 107  / 4 لبنح : نب  دـمحا  ماـما  دنـسم  ، 5  / 22 يربـط : ریرجنبا  ریـسفت  ، 783  / 6

.334  / 1: راثآلا لکشم  ، 264  / 2 يربکلا : صئاصخلا 
هتشادن یناتـسود  ادخ  زج  هک  یلاح  رد  دسرب  ار  امـش  خزود  شتآ  هک  دینکن  شیارگ  نارگمتـس  هب  ینعی : هیآ 113 ، دوه : يهروـس  [ 26]

. دیوشن يرای  سپس  دیشاب ،
.111 جنودناب : رمتؤم  ءوض  یف  ۀیویسآلا  ۀیقیرفالا  ةرکفلا  [ 27]

.150  / 4 یناغالا : [ 28]
.160  / 4 دیرفلا : دقعلا  [ 29]

.84  / 5 ریثانبا : لماکلا ، [ 30]
.480  / 4 ۀعیشلا : نایعا  [ 31]

. دوب هفص  باحصا  هلمج  زا  [ 32]
م. داد . مان  رییغت  لوسرلا » ۀنیدم   » هب ص )  ) ربمایپ ترجه  زا  سپ  هک  تسا  هنیدم »  » رهش نامه  [ 33]

.316  / 3 بهذلا : جورم  [ 34]
ص 55. فارشألا : بحب  فاحتالا  [ 35]

یمومع يهناـخباتک  رد  ۀـیربنعلا » ۀـحفن  : » یطخ باـتک  رد  لاد ، حـتف  و  هطقن ، ود  ءاـی  نوکـس  و  میم ، حـتف  و  ءاـح ، مض  هب  هدـیمح : [ 36]
. تسا هدوب  هتابن » : » وناب نیا  مان  دناهتفگ : یضعب  دیوگیم : اج  نامه  رد  تسا و  هدمآ  نینچ  اطغلا ، فشاک 

.232  / 11 راونألاراحب : ، 476  / 1 یفاک : لوصا  [ 37]
. ةرتعلا ملاعم  ، 451  / 1 لوقعلا : ةآرم  [ 38]

.2  / 3: ۀمغلا فشک  [ 39]
. يربرب دعاص  رتخد  ةافصم  ةدیمح  مان  اب  تسا : هدمآ   323  / 4 بقانم : رد  و  راونألاراحب ، يرولا ، مالعا  [ 40]

ص 39. ءافلخلا : رابخا  رصتخم  [ 41]
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. ءاطغلا فشاک  هناخباتک  یطخ  بتک  شخب  رد  دوجوم  یطخ  هخسن  مقدش ، نب  نماض  دیس  راهنالا ، لالز  راهزالا و  ۀفحت  [ 42]
ص 78. ۀیهبلا : راونا  [ 43]

.4  - 5  / 2 هعیشلا : نایعا  ، 477  / 1 یفاک : لوصا  ، 232  / 11 راونألاراحب : [ 44]
ص 78. ۀیهبلا : راونا  [ 45]

تنب هنمآ  ترـضح  كاپ  هاگمارآ  تسا ، هنیدم  تسدرود  یحاون  زا  ییاتـسور  مان  هدودمم ، فلا  و  واو ، و  نوکـس ، حـتف و  هب  ءاوبا : [ 46]
اج نآ  رد  ابو  يرامیب  نوچ  دـناهتفگ -  هک  يروطب  مان -  نیا  هب  اج  نآ  هیمـست  هجو  تساج ، نآ  رد  زین  ص )  ) یمارگ ربمایپ  ردام  بهو ،

مجعم تسا . رتهب  لوق  نیا  و  دـش » روهـشم  مان ، نیا  هب  دـندشیم  یهتنم  اجنادـب  اهبالیـس  نوچ  : » دـیوگیم يوغل  تباث  اما  دـشیم ، داـیز 
.92 نادلبلا 1 / 

. ۀمامالا لئالد  ، 230  / 11 راونالاراحب : [ 47]
.395  / 4 نایعألا : تایفو  [ 48]

.3  / 2 ۀمغلا : فشک  ، 323  / 4 بقانم : ص 135 ، راصبألارون : ، 33  / 1 يربکلا : تاقبط  ، 34  / 10 بیذهتلا : بیذهت  [ 49]
ایند هب  127 ه ) لاس ) رفص  هام  هبنشهس  زور  رجف  عولط  زا  شیپ  راوگرزب ، نآ  هک  تسا  هدمآ  راهزالا  ۀفحت  رد  و  ، 3  / 4: ۀعیشلا نایعا  [ 50]

. تسا هدش  لقن  خیرات  نیمه  زین  سورد »  » رد و  هدش ، رکذ  رفص  هام  متفه  هبنشکی  زور  باسنالارحب ، رد  و  دمآ ،
.3  / 4 ۀعیشلا : نایعا  [ 51]

.49 ص 50 -  ۀمامالا : لئالد  [ 52]
ص 54. فارشألا : بحب  فاحتالا  [ 53]

.237  / 11 راونألاراحب : [ 54]
ص 112. لودلا : رابخا  غابصنبا ، يهمهملا  لوصف  [ 55]

يدایز ششخب  و  ریلد ، عاجـش و  راوگرزب ، نآ  هک  تسا  هدرک  هفاضا  اجنآ  رد  و  ص 15 . ۀیربنعلا : ۀحفنلا  ص 185 ، بلاطلا : ةدمع  [ 56]
. تشاد

وت گنهآ  ياهلفاق  رگا  ینکیم و  ریخست  ار  شلد  دنیبب ، ار  وت  یـسک  نیبتقیقح  بیعیب و  يهدید  هاگره  ینعی : ، 318  / 4 بقانم ، [ 57]
سک ره  و  متفای ، تاجن  هلیـسو  اهنت  ار  وت  میاهيراتفرگ  اهراک و  مامت  رد  نم  و  دـنک . يربهر  تیوس  هب  ار  ناـنآ  وت  شوخ  يوب  دـننک  ار 

. ینکیم تیافک  ار  وا  وت  تسا و  هدرکن  ررض  دشاب  نینچ 
م. تسا . اجنادب  بوسنم  يرعم  ءالعلاوبا  هک  یلحم  مان  [ 58]

. تسا فارعا  يهروس  بحاص  شسفن  تلالج  رطاخ  هب  مالسلاهیلع  یسوم  امش  دج  هک  دسریم  رظن  هب  ینعی : دنزلا . طقس  [ 59]
ص 112. لودلا : رابخا  تسوا . نآ  زا  اهنت  تنطلس  ینعی : [ 60]

صخـش مالغ  نوچ  و  دسرب ، وا  هب  ممالـس  دـیاب  مشاب  هک  تقو  ره  ات  هک  متـسه  ییاقآ  نآ  مالغ  نم  ینعی : ص 113 ، لودـلا : رابخا  [ 61]
. تسا نم  عیطم  راگزور  ماهدازآ و  سپ  متسه ، یگرزب 

. راهنالا لالز  راهزالا و  ۀفحت  [ 62]
.176  / 1 باقلألا : ینکلا و  [ 63]

ص 209. برعلا : خیرات  رصتخم  [ 64]
. خیراتلا هعیشلا و  ( 120  / 1 : ) دادغب خیرات  [ 65]

رد ار  مالـسلاهیلع  متفه  ماما  دقرم  ورنیا  زا  دنربیم  راکب  ار  رهزداپ  هدنـشک  رهز  رثا  ندرب  نیب  زا  يارب  نوچ  (. 20  / 1 : ) ملاعلا ۀفحت  [ 66]
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م. تسا . هدرک  هیبشت  رهزداپ  هب  اسرفتقاط  ياهیراتفرگ  عفر 
رهش زا  ناباتش  میلک ! یسوم  مان  مه  يا  ینعی : مولعلارحب  لآ  قداص  دیس  همالع  هناخباتک  رد  مولعلارحب  لآ  يدهم  دیس  یطخ  ناوید  [ 67]

هدروآرب مالـسلامهیلع  همئالا  داوج  دـج  دـیما  يهناخ  رد  زج  ام  ياهزاین  ماهدـمآ . يروآیمرب  ار  اهزاین  هک  وت  تراـیز  دـصق  هب  مراـید  و 
. دوشیمن

و ماهدیـسر ، هودـنا  تسا ، وت  یتـسود  ماهشوت  هر  هدوب و  قشع  بکرم  رب  راوس  هک  یلاـح  رد  متفاتـش  وـت  هاـگرد  هب  میلک  ماـنمه  يا  [ 68]
رد رگم  دوشیمن ، هدروآرب  نم  ياهتجاح  ماهدـمآ  يروآیمرب  ار  اهزاین  هکنیا  دـیما  هب  مراید  رهـش و  زا  تسا  هدـیمخ  ار  مرمک  یگراچیب 

. مالسلا مهیلع  همئالا  داوج  دج  دیما  باب  دزن  رد  رفعج ، نب  یسوم  دوج ، يایرد  رانک  رد  یمئاد ، جئاوحلا  باب  هناتسآ 
، تسا یناسمه  هیفاق  ياراد  اهنآ  مامت  رد  مجنپ  ياهعارصم  هیفاق و  کی  اب  نآ  عرصم  راهچ  هک  تسا  طمسم  عاونا  زا  یکی  سمخم ، [ 69]

م. تسا . یناغماد  يرهچونم  مجنلاوبا  یسراپ  نابز  رد  طمسم  رکتبم  و 
وـس ره  زا  هک  یناـمز  ینکیم و  هجوت  وا  هب  یهدیم و  هاـنپ  دروآ  وـت  هب  ور  سک  ره  و  درادـن ، یگزاـت  مدرم  يارب  وـت  يراـکوکین  [ 70]

وت یتسود  ماهشوتهر  هدوب و  قشع  بکرم  رب  راوس  هک  یلاح  رد  مباتـشیم  وت  يوس  هب  میلک ) یـسوم  مانمه  يا   ) دوش گـنت  نم  رب  هصرع 
كرابت دنوادخ  هب  دنگوس  دوب  هدیشاپ  مه  زا  یتسه  ملاع  دوبن ، امـش  ياهتنایب  ضیف  رگا  و  هدیدفت ، ياهلد  يارب  یتمحر  ناراب  وت  تسا .

. مالسلامهیلع همئالا  داوج  دج  دیما ، هناخ  رد  زج  دوشیمن ، هدروآرب  نم  تاجاح  اج  چیه  یلاعت ، و 
ماما ردـپ  هب  دـش  راوشد  وت  رب  راک  گنت و  وت  رب  هصرع  رگا  لسوت  لاـح  اـب  وش و  نماد  هب  تسد  ینعی : ص 133 . یقابلادبع : ناوید  [ 71]

. وش هدنهانپ  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  مالسلامهیلع -  داوج -  دمحم  ماما  دج  اضر و 
يادخ دزن  رد  نآ  هک  تسا  رفعج  نب  یسوم  هاگمارآ  برغم  تمس  رد  رفعج و  نب  ییحی  ربق  قرـشم  فرط  رد  ینعی : هرهازلا  موجنلا  [ 72]

. تسا ام  راوگرزب  ماما  ربهر و  دنوادخ ، يوس  هب  نیا  ام و  يهطساو  هدنشخب 
. دادغب خیرات  [ 73]

الب و تسا ، باذـع  عنام  تاجن و  ثعاب  ناشیا  هب  برقت  رفک و  ناشیا ، ینمـشد  نید و  نانآ ، یتسود  هک  تسا  ینامدود  زا  وا  ینعی : [ 74]
. دزیریم ورف  ناشیا  يهلیسو  هب  تمعن  ناسحا و  و  عفر ، نانآ  یتسود  اب  يدب 

، تسا اهنآ  يراوگرزب  يهناشن  نادـنمزاین ، يارب  ناشیاههاگمارآ  اههناخ و  هک  یناسک  نآ  ینعی : ، 177  - 178  / 3 يرهوج : ناوید  [ 75]
. تسا هدیبات  اج  همه  ناشلقع  نابات  غارچ  هدرک و  فرطرب  ار  تلاهج  یکیرات  هک  ینانآ  و 

م. تسا . هدوب  مسینیوراد  تخسرس  نارادفرط  زا  و  یسیلگنا ، تسیژولویب  1825 م )  - 1895 یلسکه ) يرنه  ساموت  [ 76]
م. دشابیم . تثارو  ملع  راذگناینب  و  یشیرطا ، شیشک  1822 م )  - 1884 لدنم ) ناهوژ  روگیرگ  [ 77]

هیآ 26. حون : هروس  [ 78]
. مالسالا یف  يوبرتلا  ماظنلا  [ 79]

. ةایحلا یف  سفنلا  ملع  [ 80]
.104  / 2 بیذهتلا : بیذهت  [ 81]
.104  / 2 بیذهتلا : بیذهت  [ 82]

.147  / 2 بقانم : [ 83]
ص 35. وکسنوی : يهسسؤم  دنلاس ، هدزیس  ریز  هک  ییاهناوجون  رد  عامتجا  هداوناخ و  رثا  [ 84]

«. كدنروث  » روسفورپ يهلاقم  ، 157  / 6 وت : یگدنز  يهلجم  [ 85]
ملع هب  طوبرم  ياهثحب  رد  ییوخ  مساقلاوبا  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ام -  داتسا  يرتشیب  لالدتسا  نایب و  اب  ار  اهنیا  زا  رتهب  بلاطم و  نیا  [ 86]
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هدـناسر توبث  هب  ار  نیرما » نیب  رما   » هدرک و لالدتـسا  ضیوفت  ربج و  نالطب  رب  هدـنبوک  لیالد  اـب  وا  تسا . هدرک  ناـیب  ینـشور  هب  لوصا 
دوخ باتک  رد  میاهدرک  هدافتـسا  داتـسا  سرد  زا  هچنآ  ام  و  دنراد ، مالـسلامهیلع  تیب  لها  يهمئا  هک  تسا  ياهدـیقع  نامه  نیا  و  تسا ،

. میاهدروآرد ریرحت  يهتشر  هب  لوصا  ملع  رد  یئوخ » هللا  ۀیآ  تاریرقت  »
هـس زا  باکترا  ماگنه  هب  دندرگیم  ام  شهوکن  ثعاب  هک  ییاهراک  ینعی : ، 149  / 4 راونألاراحب : ، 105  - 106  / 1 یضترم : یلاما  [ 87]

ای و  تسین . ام  رب  یتمالم  میاهداد  ماجنا  ام  هک  نیا  اب  تروص  نآ  رد  دهدیم  ماجنا  ار  اهنآ  ییاهنت  هب  راگدرورپ  ای  دنتـسین : نوریب  تروص 
رد دـنوادخ  يارب  هک  نیا  ای  و  دوش ! شنزرـس  اـم  نوچ  دـیاب  زین  وا  تماـیق  رد  هک  هدوب  کیرـش  اـم  اـب  نآ  باـکترا  رد  دـنوادخ  هک  نیا 

. تسا هدش  بکترم  هک  تسا  یسک  هب  طوبرم  هانگ  سپ  تسین  یهانگ  هدنب  يراکهبت 
ص 64. مالسالا : مئاعد  [ 88]

ص 73. ۀعیشلا : تاکرح  [ 89]
.237  / 11 راونألاراحب : [ 90]

.380  / 2 بقانم : [ 91]
.236  / 11 راونألاراحب : [ 92]

یمالسالا ص 232. مولعل  ۀعیشلا  سیسأت  [ 93]
.34 شخب 2 ص 35 -  هعیشلا 1 /  نایعا  [ 94]

ص 5. یشاجن : لاجر  [ 95]
. رکاسعنبا خیرات  زا  لقن  هب   280  / 2 نسحلا : مامالا  ةایح  [ 96]

وا زا  رتهیقف  ار  یسک  دیوگ : زین  و  دشاب ، مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  لضفا  هک  ماهدیدن  ار  یـشرق  درف  چیه  دیوگیم : يرهز ، [ 97]
. دوبن مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دننام  یـسک  ص )  ) ادخ لوسر  تیب  لها  نایم  رد  هک  دنکیم  لقن  کلام  لوق  زا  بهونبا  ماهدیدن .

.305  / 7 بیذهتلا : بیذهت 
.305  / 7 بیذهتلا : بیذهت  [ 98]

. داد يو  هب  ص )  ) ربمایپ دـیایب  اـیند  هب  ترـضح  نآ  هک  نیا  زا  شیپ  ار  بقل  نیا  دـش و  بقلم  رقاـب  هب  مولع ، رد  شتراـهم  رطاـخ  هب  [ 99]
ات ینامب  هدنز  وت  هک  تسا  دیما  : » دومرف يو  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  ثیدـح  رد  هک  يروط  نامه 

تاقالم ار  وا  هک  یتقو  دفاکـشیم ، یبوخ  هب  ار  ملع  وا  ینک ، تاـقالم  دـمحم  ماـن  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  لـسن  زا  ارم  نادـنزرف  زا  يدـنزرف 
باـتک رد  مه  نومـضم  نیا  هب  بیرق  و   ) ص 193 ، ) غابـصنبا ۀـمهملا » لوصف   » باتک رد  ثیدـح  نیا  ناـسرب »! يو  هب  ارم  مالـس  يدرک 

. ] تسا هدمآ   212  / 1 هبیتقنبا ، رابخألا » نویع  »
رد ربمایپ  رتخد  رسپ  رگا  دنانآرق و  نادناخ  شیرق  دنیآرب  نآرق  ملع  یپ  رد  مدرم  هاگره  ینعی : ص 52 ، فارشالا : بحب  فاحتالا  [ 100]

تیاده وترپ  رد  ار  مدرم  دنشخردیم و  رات  بش  ناورهر  يارب  هک  یناگراتس  دزای . تسد  يدایز  دیاوف  یناعم و  هب  دیوگ  نخـس  هراب  نآ 
. دنیامنهار شیوخ 

.248  / 1 نانجلا : ةآرم  [ 101]
ص 88. یشک : لاجر  [ 102]

ص 112. یشک : لاجر  [ 103]

ص 113. یشک : لاجر  [ 104]

ص 117. یشک : لاجر  [ 105]
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.350  / 9 بیذهتلا : بیذهت  [ 106]
ص 106. یبو : دنس  زا  ظحاج ، لئاسر  [ 107]

ص 120. ۀقرحملا : قعاوصلا  [ 108]
م. دشیم . هتفگ  نایناریا  هژیوب  برع ، ریغ  مدرم  هب  هیماینب ، نامز  زا  هک  هدوب  نامالغ  ناگدرب و  ینعم  هب  یلوم  عمج  یلاوم  [ 109]

ص 59. ع :)  ) دمحم نب  رفعج  [ 110]
. يرکذلا راونالا ، ربتعملا ، يرولا ، مالعا  داشرا ، [ 111]

ص 120. ۀقرحملا : قعاوصلا  [ 112]
ص 40. هفوک : خیرات  [ 113]

.62  / 1 ۀعبرألا : بهاذملا  قداصلا و  مامالا  [ 114]
هک تسا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  باحـصا  صاوخ  و  هعیـش ، ياهتیـصخش  ناگرزب و  زا  یفوک ، یلجب  ءاشو  دایز  نب  یلع  نب  نسح  [ 115]
(، کـسانملا (، ) جـحلا باوث   ) باـتک هلمج : نآ  زا  دربیم ، ماـن  ار  هدـمآ  مهارف  باـتک  رازه  ترـضح ، نآ  ناراـی  نیرتیمیمـص  هلمج  زا 

 ). تاقیلعت ص 103 ، ) رگید ياهباتک  و  اضرلا ) لئاسم  (، ) رداونلا )
.28  / 5 ۀینسلا : سلاجملا  [ 116]
ص 59. دمحم : نب  رفعج  [ 117]

ص 408. هفوک : خیرات  [ 118]
دیتاسا هلمج  زا  تسا و  اکیرمآ  هدش  گرزب  اما  هدوب ، يدـنله  لصا  رد  بیبط ، قرـشتسم و   ) 1815  - 1895 کیدناف ) سویلینرک  [ 119]

یکی و  تسا ، یبرع  هب  سدقم  باتک  نامجرتم  هورگ  ءزج  تشاد و  لاغتـشا  سیردت  هب  توریب  ییاکیرمآ  هاگـشناد  رد  هک  تسا  ياهیلوا 
م. تسا . ۀیجولوثابلا » لوصا  : » باتک يو  راثآ  زا 

. متشه باب  تاداهش ، باتک  ۀعیشلا : لئاسو  [ 120]
ص 308. میدننبا : تسرهف  [ 121]

.121 یسوط : خیش  تسرهف  ، 250 میدننبا : تسرهف  [ 122]
ثحاـبم رارـسا و  مولع و  زا  هچنآ  و  تسا ، هتـشون  یلماـک  حرـش  قیلعت و  باـتک ، نیا  رب  یلیلخ ، دـمحم  خیـش  موـحرم  اـم  تسود  [ 123]

دلجم ود  رد  هتـشاذگ و  قداصلا » مامالا  یلاما   » ار نآ  ماـن  تسا و  هدرک  ناـیب  هدوب ، گـنهامه  دـیدج  ملع  اـب  هک  هتـشاد  دوجو  یکـشزپ 
. تسا

.304  / 1: نانجلا ةآرم  لوا ، پاچ   186  / 1 مالعالا : [ 124]
ص 189. مالسالا : یف  داحلالا  [ 125]

م. تسا . هفینحوبا  مان  نامعن ، ص 8 . ۀیرشع : ینثالا  ۀفحتلا  ، 186  / 1 مالعالا : [ 126]
ص 52. ۀلیسولا : لسوتلا و  [ 127]
ص 52. ۀلیسولا : لسوتلا و  [ 128]

مه امـش  رد  نانآ  رفیک  شتآ  هنرگو  دیـشاب  تسود  تسدـمه و  ناملاظ  اب  دـیابن  زگره  نانمؤم  امـش  ینعی : هیآ 113  دوه : هروـس  [ 129]
. درک دهاوخن  يرای  ار  امش  یسک  زگره  تفای و  دیهاوخن  یتسود  چیه  ادخ  زج  لاح  نآ  رد  تفرگ و  دهاوخ 

. یبهذ ظفاحلا  ةرکذت  [ 130]
.8  / 1 یناقرز : أطوم  حرش  [ 131]
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. يواز کلام ، بقانم  [ 132]
.144  / 4 يزیرقم : ططخ  [ 133]

. تسا هدمآ   ) ج 3 ص 135  ) ءایلوالا ۀیلح  رد  نومضم  نیا  هب  بیرق  و  ، 79 ص 80 -  قداصلا : رفعج  مامالا  [ 134]
ص 76. لوقعلا : فحت  [ 135]

«. ملظ باب  : » یفاک [ 136]
. قودص لاصخ  [ 137]
. یفاک يهضور  [ 138]

.209  / 2 یفاک : لوصا  [ 139]
. یسوط خیش  سلاجم  [ 140]
.76  / 2 یفاک : لوصا  [ 141]
.76  / 2 یفاک : لوصا  [ 142]

هبنشود زور  رد  دیس  دراد  نت  رب  ار  تباقن  زبس  سابل  نآ  تسا و  هتسارآ  تماما  زبس  سابل  هب  نیا  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  دنزرف  [ 143]
. تفگ یگدنز  دوردب  664 ه ) لاس ) يهدعقلا  يذ  مجنپ 

ص 91. ۀیهبلا : راونالا  [ 144]
هکم و هب  قشمد  رد  شتالیصحت  نارود  زا  سپ  دمآ . ایند  هب  نارح  رد  یلبنح ، بهذم  ياملع  زا  661 ه ،)  - 728 دمحا ) نیدلایقت  [ 145]

تارظن ساسا  دنتفرگ و  ار  وا  تامیلعت  يولج  یعفاش  ياملع  هک  دش  ثعاب  عورف  لوصا و  رد  يو  تارظن  زا  ياهراپ  درک . ترفاسم  رـصم 
م. تسا . ۀیعرلا » یعارلا و  حالصا  یف  ۀیعرشلا  ۀسایسلا   » باتک و  يواتفلا » : » يو راثآ  زا  تسوا . زا  هیباهو 

.172 ص 173 -  ۀیعرشلا : ۀسایسلا  [ 146]
.87  / 4 ءاوهالا : للملا و  [ 147]

. دناهدرک لقن  دوخ  حاحص  رد  ییاسن  ملسم و  ار  ثیدح  نیا  [ 148]
ص 151. نودلخنبا : يهمدقم  [ 149]

يهیآ 26. يهروس ص : [ 150]
.213  / 12 ملسم : حیحص  و  ، 62  / 9 يراخب : حیحص  [ 151]

.73  / 6: يذمرت حیحص  [ 152]
وا دـنباوخب  مدرم  يهمه  هک  هاـگنآ  اـت  تسا  راوازـس  تسا ، اـیند  رادـساپ  هـک  نآ  ینعی : ، 59  / 1 ۀـفالخلا : ملاعم  یف  هفاـنالا  رثآـم  [ 153]

. تسا ماربا  ضقن و  مهم : رما  ود  راشف  ریز  هک  یسک  نآ  نامشچ  دوریم  باوخ  هب  هنوگچ  و  دباوخن ،
ص 82. نآرقلا : ۀلود  [ 154]

ص 135. همدقم : ص 4 ، ۀیناطلسلا : ماکحالا  [ 155]
ره زا  ار  امـش  و  دربب ، توبن  يهداوناخ  امـش  زا  ار  يدیلپ  عون  ره  ات  دهاوخیم ، نینچ  دـنوادخ  : » ینعی يهیآ 33 ، بازحا : يهروس  [ 156]

و تسا ، مالسلامهیلع  نینسح  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  صخش  هب  عجار  هیآ  لها  هعیش و  رابخا  قباطم  دنادرگ » هزنم  كاپ و  یصقن  بیع و 
م. دوبیم . نک ) لبق ، تالمج  قایس  هب  مک -  ياج  هب   ) ثنؤم ریمض  دیاب  دوب ، ربمایپ  نانز  هب  طوبرم  رگا 

دهاوخ دوجوم  وش ، دوجوم  دیوگ : هکنیا  ضحم  هب  دنک  هدارا  ار  يزیچ  نوچ  دنوادخ ، ذفان  نامرف   » ینعی يهیآ 83 . سی : يهروس  [ 157]
.«. دش
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. میراد یلصفم  ثحب  هیآ  نیا  تلالد  يهرابرد   69 مالسلاهیلع ص 74 -  نسح  ماما  یناگدنز  زا  لوا  دلج  رد  ام  [ 158]
.283 ص 285 -  مالسالا : [ 159]

.51 ص 54 -  ۀیمامالا : دئاقع  [ 160]
يهیآ 2. هعمج : يهروس  [ 161]

. نافرعلا پاچ  ص 103 ، اهلوصا : هعیشلا و  لصا  [ 162]
يهیآ 26. يهروس ص : [ 163]

يهیآ 68. صصق : يهروس  [ 164]
. هرقب يهروس  يهیآ 55  نومضم  و  يهیآ 155 ، فارعا : يهروس  [ 165]
. هرقب يهروس  يهیآ 55  نومضم  و  يهیآ 155 ، فارعا : يهروس  [ 166]

.127  / 13 راونألاراحب : [ 167]
يهیآ 38. ماعنا : يهروس  [ 168]
يهیآ 3. هدئام : يهروس  [ 169]

تایآ 72 و 73. ءایبنا : يهروس  [ 170]

يهیآ 68. نارمع : لآ  يهروس  [ 171]
يهیآ 56. مور : يهروس  [ 172]

يهیآ 68. صصق : يهروس  [ 173]

يهیآ 36. بازحا : يهروس  [ 174]
.36 تایآ 41 -  ملق : يهروس  [ 175]

يهیآ 24. دمحم : يهروس  [ 176]
.21 تایآ 23 -  لافنا : يهروس  [ 177]

يهیآ 93. هرقب : يهروس  [ 178]
يهیآ 21. دیدح : يهروس  [ 179]
يهیآ 35. سنوی : يهروس  [ 180]
يهیآ 269. هرقب : يهروس  [ 181]
يهیآ 247. هرقب : يهروس  [ 182]

تایآ 54 و 55. ءاسن : يهروس  [ 183]
يهیآ 21. دیدح : يهروس  [ 184]

يهیآ 50. صصق : يهروس  [ 185]
يهیآ 8. دمحم : يهروس  [ 186]

يهیآ 35. نمؤم : يهروس  [ 187]
. یفاک لوصا  216 و   - 222  / 1 اضرلا : رابخا  نویع  [ 188]

. رگید ياهباتک  392 و   / 6 لامعلا : زنک  [ 189]
.154  / 6 لامعلا : زنک  [ 190]
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.63  / 1 ءایلوالا : ۀیلح  [ 191]
.353  / 8 دئاوزلا : عمجم  ، 153  / 6 لامعلا : زنک  [ 192]

.178  / 2 ةرضنلا : ضایرلا  [ 193]
، تسا یثراو  نیـشناج و  ار  يربمایپ  ره  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  ص 121  يوانم : قیاـقحلا  زونک  رد  و  ، 178  / 2 ةرـضنلا : ضایرلا  [ 194]

. تسا نم  ثراو  نیشناج و  یلع 
.184  / 21 سلاجملا : ۀهزن  ص 129 ، فارشالا : بحب  فاحتالا  [ 195]

.210  / 4 ۀنسلا : جاهنم  [ 196]
ص 227. تاعجارملا : [ 197]

.164  / 4 يراخب : حیحص  ، 89  / 5 لبنح : نب  دمحا  ماما  دنسم  ةرامالا ، باتک  ملسم ، حیحص  [ 198]
ص 277. تاعجارملا : [ 199]
.86  / 1 ءایلوالا : ۀیلح  [ 200]

. یفاک لوصا  ص 151 ، همغلا : فشک  [ 201]
. دمآ دهاوخ  مالسلاهیلع  ماما  باحصا  نایوار و  عمج  رد  راوگرزب  نیا  لاح  حرش  [ 202]

. داشرالا ، 234  / 11 راحب : [ 203]

. دمآ دهاوخ  شلاح  حرش  [ 204]
.234  / 11 راونالاراحب : [ 205]
.234  / 11: راونالاراحب [ 206]

.234  / 11 راحب : ، 309  / 1 یفاک : لوصا  [ 207]
.235  / 11: راحب [ 208]

.235  / 11 راحب : ، 309  / 1 یفاک : لوصا  [ 209]
رد يو  لاح  حرـش  تسا . مالعا  يهلمج  زا  هعیـش و  ياهقف  زا  مالـسلاهیلع و  قداص  ماـما  صاوخ  زا  یفوک ، یئاـسک  ریثک  نب  ذاـعم  [ 210]

. تسا هدمآ   ) 335 ص ) تاقیلعت » »
ص 264. داشرا : ، 235  / 11 راحب : ، 308  / 1 یفاک : لوصا  ص 244 ، همغلا : فشک  [ 211]

.309  / 1 یفاک : لوصا  [ 212]
.310  / 1 یفاک : لوصا  ص 265 ، داشرا ، [ 213]
ص 265. داشرا : ص 244 ، همغلا : فشک  [ 214]
ص 266. داشرا : ص 244 ، همغلا : فشک  [ 215]

.236  / 11 راحب : [ 216]

.237  / 11 راحب : [ 217]
 - تسا هتفگ  میدننبا  هک  نانچ  دشابیم -  مالک  ثیدح و  هقف و  ياملع  شیپاشیپ  رد  و  هعیش ، ناگرزب  زا  ینابیـش  نیعا  نب  ةرارز  [ 218]

یثیدـح هاگره  : » تفگ راتخم  نب  ضیف  هب  و  دومرف ، نییعت  هعیـش  هعماج  نیب  رد  اوتف  يارب  هتـشاد و  یمارگ  ار  وا  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما 
ره دندوبن  وا  ریاظن  هرارز و  رگا  : » دومرف زاب  و  دومرف »-  هراشا  هرارز  هب  كرابم  تسد  اب  و  نک -  هعجارم  هتسشن  صخـش  نیا  هب  یتساوخ 

شنافلاخم نانمـشد و  هتبلا  تسا ، هدرک  تیاور  ار  تیب  لها  ثیداحا  هقف و  زا  يدایز  رادقم  هرارز  دوب .» هتفر  نیب  زا  مردـپ ، ثیداحا  هنیآ 
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ار هرارز  نید  ملع و  تمظع  همه ، اریز  دـهاکیمن ، ار  وا  ماقم  یگرزب و  زا  يزیچ  اهنیا  اما  دـناهدرک ، مهتم  اهاوران  اهتمهت و  عاونا  هب  ار  وا 
اهنیا زج  نازیملا و  ناسل  تاقیلعت ، تسرهف ، یشک ، یشاجن ، ياهباتک : رد  يو  لاح  حرش  هب  تسا . هتفای  تافو  لاس 150 ه  رد  دنسانشیم .

. دوش هعجارم 
.237  / 11 راحب : [ 219]
.227  / 11 راحب : [ 220]

زا هدرک ، فیلأت  باتک  نیدنچ  تسا . قوثو  دروم  ثیدح  رد  هدـش و  گرزب  دادـغب  رد  هک  تسا  هفوک  لها  زا  حـصان ، نب  فیرظ  [ 221]
. تسا هدمآ   ) ص 186  ) تاقیلعت رد  بلاطم  نیا  رداونلا )  ) و دودحلا ) (، ) تایدلا  ) باتک هلمج :

. یطخ دانسالا  برق  زا  لقن  هب   ) ص 193  ) یلع نب  دیز  [ 222]
. لحن للم و  ، 594  / 9 يدجو : دیرف  فراعملا  ةرئاد  [ 223]

. ردصم نامه  [ 224]
ص 272. داشرا : [ 225]

.98  / 2 ةوفصلا : ةوفص  [ 226]
ص 139. مالکلا : ةرهوج  [ 227]

ص 276. همغلا : فشک  [ 228]
ص 766. ۀغللا : زنک  و  ، 293  / 4 نایعألا : تایفو  [ 229]

.379  / 2 بقانم : ، 293  / 4 نایعألا : تایفو  [ 230]
هقف فسویوبا  دزن  دـش و  رـضاح  هفینحوبا  سرد  سلجم  رد  یلاس  دـنچ  دوب . ناـبیینب  مـالغ  ینابیـش ، نسح  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  [ 231]

يرتش راب  ردقب  نسح ، نب  دمحم  ملع  زا  نم  دیوگیم : یعفاش  دوب . هفینحوبا  یملع  تارظن  رشان  درک و  فیلأت  يدایز  ياهباتک  تخومآ ،
دمحم زج  دشیم  ادیپ  یتحاران  رثا  شاهرهچ  رد  هک  نیا  رگم  دنسرپب ، وا  زا  ياهلأسم  هک  مدیدن  ار  یسک  نم  تسا : هتفگ  زین  و  مدرب ، هرهب 

. تسا هدمآ  ص 114  ءاهقفلا :) تاقبط   ) باتک رد  بلاطم  نیا  تفر ، ایند  زا  یگلاس  نس 58  هب  ير  رهش  رد  لاس 187 ه  نسح . نب 
.298  / 11 راونألاراحب : [ 232]

يو هب  يزور  تشاد . داـمتعا  هقـالع و  وا  هب  تخـس  روصنم  دـش و  وا  ریزو  بویاوبا  زا  سپ  دوب و  روصنم  ناـبرد  سنوی ، نب  عـیبر  [ 233]
: دیـسرپ تسا . هدـشن  اراوگ  ندرم  هب  زج  ایند  تفگ : باوج  رد  عیبر  دوبن ! گرم  رگا  دوب ، اراوگ  اـیند  ردـقچ  عیبر ، يا  وت  رب  ياو  تفگ :
وا هب  شندرم -  ماگنه  هب  روصنم -  یتفگ . تسار  تفگ : روصنم  دیدوب ، هتسشنن  هاگیاج  نیا  رد  امش  دوبن ، ندرم  رگا  داد : خساپ  روطچ ؟

عورش دوب و  هدمآ  روصنم  دزن  نویمـشاه  زا  یکی  تشادن ، یـسانشرس  ردپ  عیبر  دنیوگیم : میتخورف ! باوخ  کی  هب  ار  ترخآ  ام  تفگ :
ردقچ تفگ : يو  هب  عیبر  سپ  دادیم . يزرمایب  ادخ  دایز  دوب ، نانچ  دوب و  نینچ  دزرمایب  ادـخ  مردـپ  تفگیم : هراومه  درک و  نخـس  هب 
شزرا وت  نوچ  تسا ، هتفریذـپ  وت  رذـع  تفگ : باوج  رد  یمـشاه  درم  نآ  یهدیم ؟ يزرماـیب  ادـخ  ار  تردـپ  نینمؤملاریما  روـضح  رد 
هنیدـم دراو  یتقو  هک  دوب  نیا  داد  يور  روصنم ، اب  عیبر  يارب  هک  یبیجع  ياهقافتا  هلمج  زا  دـش . هدنمرـش  دایز  سپ  ینادیمن ! ار  ناردـپ 

زا ملیماف  ياههناخ  نوچ  دـنک ، انـشآ  هنیدـم  ياههناخ  اب  ار  ام  ات  نک  ادـیپ  نم  يارب  ار  یملاع  لقاع  درم  کی  تفگ : يو  هب  روصنم  دـش ،
همدقم نودـب  ار  ینخـس  زگره  هک  درک  ادـیپ  وا  يارب  مدرم  نیرتلقاع  نیرتاناد و  زا  یناوج  عیبر  تسا ! هدـش  يدایز  هلـصاف  هتفر و  مرطاخ 

بلج ار  روصنم  رظن  دادیم ، خـساپ  ینعم  نیرتلماک  نایب و  نیرتابیز  ترابع و  نیرتهب  اب  وا  دیـسرپیم و  روصنم  هک  نیا  ات  درکیمن  زاـغآ 
روصنم دننک . راضحا  ار  ناوج  نآ  ات  درک  باجیا  یترورـض  هرابود  و  داتفا ، ریخأت  هب  نآ  تخادرپ  دنهدب . وا  هب  یغلبم  داد  روتـسد  درک و 

نینمؤملاریما ای  تفگ : درک و  روصنم  هب  ور  ناوج  نآ  تفای ، روضح  يوما  هکتاـع  يهناـخ  رد  دوب ، شهارمه  هب  ناوج  نآ  هک  یلاـح  رد 
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داؤفلا هب  يدـعلا و  رذـح  لزغتا  يذـلا  ۀـکتاع  تیب  ای  : » تسا هتفگ  نآ  يهرابرد  يراـصنا  دـمحم  نب  صوحا  هک  تسا  هکتاـع  هناـخ  نیا 
ناوج نیا  تفگ  دوخ  اب  و  داتفا ! رکف  هب  وا  راتفگ  يهرابرد  روصنم  لیمال » دودـصلا  عم  کیلا  امـسق  یننا  دودـصلا و  کحنمأل  ینا  لکوم 

یسررب رعش  هب  رعش  درک و  هدیصق  رورم  هب  عورش  یـصاخ و  فده  يارب  رگم  درکیمن  نخـس  زاغآ  دوخ  تداع  فالخرب  شـسرپ  نودب 
نآ ایآ  تفگ : درک و  عیبر  هب  ور  روصنم  لعفی  ام ال  لوقی  ثیدـحلا  قذـم  مهـضعب  لوقت و  ام  لعفت  كارا  و  دیـسر : رعـش  نیا  هب  اـت  درک 
وا هب  ربارب  ود  رتدوز  هچره  تفگ : روـصنم  داـتفا . ریخأـت  یلیلد  هـب  تـفگ : عـیبر  یتـخادرپ ؟ مدوـب  هداد  روتـسد  درم  نـیا  يارب  هـک  یغلبم 

لاـس 170 ه رد  عیبر  تسا . روصنم  فرط  زا  بلطم  تفاـیرد  يهوحن  نیرتـهب  ناوـج و  نآ  فرط  زا  هراـشا  نیرتفـیرظ  نیا  و  دـیزادرپب .
. قالوب پاچ  ، 231  - 233  / 1 نایعألا : تایفو  تفای . تافو 

.298  / 11 راحب : [ 234]
.12  / 2 ءادفلاوبا : خیرات  [ 235]

ادیپ یگدمآرب  شاینیب  ياهتنا  یناشیپ و  دـمآ و  دـیدپ  یگرزب  ياههنیپ  ینالوط  ياههدجـس  رطاخ  هب  ینعی ، ص 93 ، ۀـیهبلا : راونا  [ 236]
. دروآ تسد  هب  راگدرورپ  تمعن  رکش  يارب  یتصرف  اج  نآ  و  دش ، شبیصن  نادنز  رد  تشاد  وزرآ  هک  یتولخ  ياج  راوگرزب  نآ  درک ،

.261  / 11 راونألاراحب : [ 237]
ياوه قباطم  هن  ندرک ، تکرح  سفن  ياوه  فالخرب  هک  نآ  لوا -  تسا : ییاسراپ  دهز و  رسفا  تلصخ  هس  تفگیم : هراومه  و  [. 238]

هک دروآ  رطاخ  هب  دنکیم ، تولخ  دوخ  اب  ناسنا  هاگره  هک  نآ  موس -  دماجنیب . یبلق  ییاسراپ  هب  لمع  رد  ییاسراپ  هک  نآ  مود -  سفن .
، طارـص باسح ، و  دنک ، دای  ار  تمایق  زور  لوط  یگنهرب و  یگنـسرگ ، یگنـشت ، و  دـش . دـهاوخ  جراخ  اج  نآ  زا  دراو و  ربق  هب  هنوگچ 
، دنام دهاوخ  زاب  هدنبیرف  يایند  دای  زا  دـنک  دای  ار  اهنیا  هک  یماگنه  و  دروآ ، دای  هب  ار  رـشحم  يارحـص  ییاوسر  و  باسح ، ندوب  ینالوط 

دهاوخیم هک  ره  تفگیم : و  تساـهنآ . اـب  دوش  ناـنآ  رادتـسود  هک  ره  و  دوب ، دـهاوخ  داـهز  نارادتـسود  زا  دـش  نینچ  هک  نیا  زا  سپ 
نارگناوت زا  تفگ : شنارای  زا  یکی  هب  و  مدرم . ياههدعو  هب  ای  تسا  رتهتـسبلد  یهلا  ياههدعو  هب  دنیبب  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  ادـخ  هب  تفرعم 

نیا ار . لـجوزع  يادـخ  هن  ياهداد  رارق  دوخ  يادـخ  ار  ناـنآ  یتشاد ، عمط  اـهنآ  رد  يدـش و  اـهنآ  هتـسبلد  وت  هک  یتقو  اریز  نک ، يرود 
يهدنزرا ياهشرافس  اهتمکح و  زا  يدایز  نانخـس  باتک ، بحاص  تسا و  هدمآ  ات 71 ، هحفص 59  دلج 8  ءایلوالا » ۀیلح   » رد بلاطم 
شیاجنگ ار  رصتخم  نیا  هک  دراد  يدایز  فاصوا  قیقش  هک  تسا  هدمآ   151 هحفص 152 -  دلج 3  نازیملا » ناسل   » رد هدرک و  لقن  ار  وا 

. دیسر تداهش  هب  نالوک  گنج  رد  194 ه ) لاس ) رد  وا  تسین . نآ 
يهیآ 12. تارجح : يهروس  [ 239]

يهیآ 82. هط : يهروس  [ 240]
،229  / 2 ءایلوألا : تامارک  عماـج  ص 153 ، ةوفـصلا : ةوفـص  راتخم  ، 140 ص 141 -  مـالکلا : ةرهوج  ص 112 ، لودـلا : رابخا  [ 241]

. عبانم رگید  و  ۀمغلا ، فشک  راحبلا ، بقانملا ، ةرتعلا ، ملاعم  مارغلا ، ریثم  ص 135 ، راصبألارون :
هدرک هدـهاشم  هک  ار  هچنآ  هدـید و  ماـما )  ) وا زا  هک  ار  هچنآ  یخلب  قیقـش  زا  بقاـنم . ، 55  / 11 راحب : ص 84 ، لوؤسلا : بلاـطم  [ 242]

داز و تفریم و  هار  اهنت  نوگمدنگ . مادنارغال و  هدیرپ ، گنر  مدید  ار  یـسک  مدوب  جـح  مزاع  هک  یتقو  دـیوگ : قیقـش ) ( ؟ سرپب تسا ،
جح دوخ ، وا  هک  مدیمهفن  و  دـنکیم ! ییادـگ  مدرم ، زا  وا  هک  مدرک  نامگ  و  مدیـشیدنایم . وا  يهرابرد  هراومه  نم  تشادـن و  ياهشوت 

فرظ رد  ار  اهنـش  زمرق ، نش  لت  يور  يدیق ، چیه  نودـب  میدوب -  هدـمآ  دورف  ام  هک  یلاح  رد  ار -  وا  مدـید  مشچ  هب  سپـس  تسا . ربکا 
، شمدید دـیناشون ، نآ  زا  ارم  یتقو  ناشونب ! نم  رب  ياهعرج  مدز : ادـص  دوب ، ناریح  ملقع  هک  یلاح  رد  ار  وا  سپ  دـماشآیم ، دزیریم و 

. تسا مالسلاامهیلع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  نیا  دنتفگ : تسیک ؟ نیا  مدیسرپ : نایجاح  زا  تسا . رکش  هب  هتخیمآ  مرن  درآ 
.279  / 2 بقانم : [ 243]
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.265  / 11 راحب : [ 244]
ص 247. همغلا : فشک  [ 245]

. میکح هللا  ۀیآ  هناخباتک  یطخ  بتک  زا  یماش ، متاح  نب  فسوی  زا : همئا ، بقانم  رد  میظنلا  رد  [ 246]
.265  / 11 راحب : [ 247]

.134  / 2 یفاک : لوصا  [ 248]
ص 766. ۀغللا : زنک  ، 28  / 13: دادغب خیرات  [ 249]

ص 185. بلاطلا : ةدمع  [ 250]
.27  / 13 دادغب : خیرات  [ 251]

.310  / 8 نادلبلا : مجعم  تسا ، هدوب  بلاطیبا  نادناخ  صوصخم  هک  هنیدم  فارطا  رد  یناکم  مان  یمقن  [ 252]
.28  / 13 دادغب : خیرات  [ 253]

. تسه اج  نآ  رد  يزرواشک  ياهنیمز  هک  زاجح  فارطا  رد  تسا  ینابایب  مان  [ 254]
.183  / 10 ۀیاهنلا : ۀیادبلا و  ، 29  - 30  / 13 دادغب : خیرات  [ 255]

. توریب پاچ  ، 175  / 2 نادلبلا : مجعم  هنیدم ، یکیدزن  رد  ییاتسور  ای  لحم  مان  [ 256]
ص 243. همغلا : فشک  ، 29  / 13 دادغب : خیرات  [ 257]

. فورعم هب  رما  باب  لئاسو ، [ 258]
يهیآ 39. يهروس ص : [ 259]

. مئالولا باب  یفاک  عورف  [ 260]
. لئاسو [ 261]

. مالسالا یف  یبورتلا  ماظنلا  [ 262]
ص 247. همغلا : فشک  ، 28  - 29  / 13 دادغب : خیرات  [ 263]

يهیآ 34. تلصف : يهروس  [ 264]
.277  / 11 راحب : [ 265]

ص 220. غابصنبا : همهملا  لوصف  [ 266]
تسا هدرک  لقن  ص 208  ۀیردلا : بکاوک  رد  ار  ناتساد  نیمه  يوانم  همالع  همارکلا  جاهنم  زا  لقن  هب  ، 150  / 2 باقلالا : ینکلا و  [ 267]

. تسا هدرکن  رکذ  ار  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  مان  يو  هک  توافت  نیا  اب 
.37  / 7 دادغب : خیرات  [ 268]

سپ نک و  مهارف  ياهیامرـس  دوخ  يارب  تعانق  زا  تسین  تعانق  تزع  زا  رتالاب  یتزع  چـیه  هک  دیـشخب  نم  هب  ار  یتزع  هچ  تعانق  [ 269]
ایند هاتوک  تدـم  ربص  يهلیـسو  هب  تشهب  رد  زاینیب و  لیخب  زا  اـت  شاـب  هتـشاد  ار  تلاـح  ود  نیا  ریگ ! هرهب  اوقت  يهیامرـس  زا  تعاـنق  زا 

!. یشاب تخبشوخ 
.208  / 1 ۀیردلا : بکاوک  [ 270]

ياج هب  و  دنتفر . دنتـسنادیم ، دب  ار ، يدب  راک  ره  هک  ینانآ  دوب و  يراودـیما  ناشراک  هب  هک  ینادرم  ینعی : . 77  / 7 دادغب : خیرات  [ 271]
!. ددرگ رگید  نیبجک  عفادم  ینیبجک ، ات  دننکیم ، فیرعت  رگیدکی  زا  هک  دندنام  یناسک  اهنآ 

. تسا دوجوم  مظعا  ماما  دجسم  رانک  وا  مان  هب  یعماج  دجسم  و  دش ، هدرپس  كاخ  هب  دادغب  رد  تفر و  ایند  زا  لاس 227 ه  رد  رشب  [ 272]
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دهز هب  هک  تسا  راشب  هاگمارآ  هکلب  تسین  یفاح  رشب  ربق  دناهدرک -  نامگ  یضعب  هک  يروط  نآ  راشب -  خیش  هاگمارآ  هب  روهشم  ربق  اما 
. تشاد ترهش  ییاسراپ  و 

. فجن پاچ  ، 407  / 3 بقانملا : [ 273]
ص 55. فارشالا : بحب  فاحتالا  [ 274]

.954  / 9 يدجو : دیرف  دمحم  فراعملا  ةرئاد  [ 275]
.32  / 3 ةدوملا : عیبانی  [ 276]

ماما رهطم  مرح  هب  فرـشت  دصق  هب  اج  همه  زا  ناراتفرگ  نادنمتجاح و  هک  هدرب  مان  صوصخب  ار  قارع  ور  نآ  زا  دـیاش  یعاسنبا ، [ 277]
تیب لها  نایلاوم  زا  هک  اج  ره  ناتـسکاپ و  دـنه و  ماش و  ناریا و  رد  هنرگا  دـنریگیم ، تجاح  هتـسج و  لسوت  دـنوریم و  اـج  نآ  متفه ،

راوگرزب نآ  يهناخ  رد  يرد ، ره  زا  شیپ  لسوتم و  رفعج -  نب  یسوم  ماما  جئاوحلا -  باب  هب  ناشناگدنامرد  نادنمزاین و  دنتسه ، راهطا 
م. دننزیم . ار 

ص 39. ءافلخلا : رابخا  رصتخم  [ 278]
.394  / 1 نانجلا : ةآرم  [ 279]

ص 152. ةوفصلا : ةوفص  راتخم  [ 280]
.34  / 10 بیذهتلا : بیذهت  [ 281]

ص 112. لودلا : رابخا  [ 282]
.209  / 3 لادتعالا : نازیم  [ 283]

.108  / 3 مالعالا : [ 284]
م. دوش . هعجارم  ص 192   - 2 يهرامش -  یقرواپ  هب  [ 285]

یناقاخ یلع  خیـش  داتـسا  هناخباتک  رد  فلؤم  طـخ  هب  نآ  زا  هخـسن  کـی  هک  سیفن  یطخ  ص 97 ، یبـنلا : بسن  یف  یلجلا  روـنلا  [ 286]
. تسا دوجوم 

ص 334. مالکلا : بیذهت  يهصالخ  [ 287]
ص 366. بیرقتلا : [ 288]

.293  / 4 صصقلا : نسحا  [ 289]
.132  / 1 بادآلا : رهز  حرش  [ 290]

ص 214. همهملا : لوصف  [ 291]
ص 178. يدهلا : مالعا  یف  يرولا  مالعا  [ 292]

نییولع ص 157 و 158. خیرات  [ 293]
. تسا دوجوم  ءاطغلا  فشاک  ماما  یمومع  يهناخباتک  رد  نآ  زا  هخسن  کی  هک  یطخ ، بسنلا : کبس  یف  بهذلا  کبس  [ 294]

ص 15. ۀیربلا : ریخ  باسنا  یف  ۀیربنعلا  ۀحفنلا  [ 295]
.383  / 2 بقانملا : [ 296]

. راهنألا لالز  راهزالا و  ۀفحت  [ 297]
. ءاطغلا فشاک  ماما  هناخباتک  رد  تسا  یسیفن  یطخ  باتک  يدجملا : [ 298]

.213 ص : تسا : هدیسر  پاچ  هب  راصبالارون ، باتک  هیشاح  رد  هک  نیبغارلا  فاعسا  [ 299]
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ص 121. ۀقرحملا : قعاوصلا  [ 300]
.145  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 301]

ص 33. يربکلا : تاقبطلا  [ 302]
.229  / 2 ءایلوالا : تامارک  عماج  [ 303]

. ناریا پاچ  ص 83  لوؤسلا : بلاطم  [ 304]
ص 271. داشرا : [ 305]

.265  / 11 راونألاراحب : [ 306]
ص 135. راصبالا : رون  [ 307]

نیچلگ ار  اهبوخ  نیرتبوخ  وت  ینک و  باختنا  يریگرب و  اهنآ  زا  یهاوخ  هچره  اـت  دنتـشاذگاو  اـهیکین  اـهیبوخ و  اـب  ار  وت  ینعی : [ 308]
. دنتفای يرتشیب  تلیضف  وت  فطل  هب  اهیبوخ  يدرک و 

ص 255. همغلا : فشک  [ 309]
 ). 27 ج 13 ص 28 -  : ) دادغب خیرات  [ 310]

 ). ص 160 : ) هیف تالماعملا  ماظن  ۀساردل  لخدم  یمالسالا  هقفلا  [ 311]
 ). ص 364  ) ةدوملا عیبانی  [ 312]
ص 185. بلاطلا : ةدمع  [ 313]

ص 139. مالعالا : ةداسلا  حدم  یف  مالکلا  ةرهوج  [ 314]
ص 73. بهذلا : کئابس  [ 315]
.177  / 1 دیشرلا : نوراه  [ 316]

، ترضح نآ  شناد  ملع و  تهج  هب  هن  دنتفگ  مظاک  شناوارف  ملح  لیلد  هب  راوگرزب و  نآ  ظیغ  مظک  رطاخ  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  [ 317]
!. درادن دوجو  مظاک  ناونع  ملع و  نیب  یتبسانم  اریز 

.112  / 2 ةرهازلا : موجنلا  [ 318]
نونف مامت  رد  دوب و  دوخ  نامز  ملعا  تمکح  رد  وا  تسا . يروهـشم  هلأتم  میکح  اردصالم  هب  فورعم  يزاریـش  میهاربا  نب  دمحم  [ 319]

ریـسفت یفاک ، لوصا  حرـش  هعبرا ، رافـسا  وا : راثآ  هلمج  زا  دـیوگیم - : هفالـسلا ، بحاـص  هک  يروط  ناـمه  تشاد - . تراـهم  تمکح 
هب هک  يرفس  رد  لاس 1050 ه  هب  هرصب  رد  يو  تسا  اهنیا  ریاظن  و  ۀیبوبرلا » دهاوش  «، » ۀیلهاجلا مانصالا  رسک  ، » ینآرق ياههروس  زا  یضعب 

.372  / 2 باقلالا : ینکلا و  تفر . ایند  زا  تفریم  هکم 
تایآ 17 و 18. رمز : يهروس  [ 320]

تایآ 163 و 164. هرقب : يهروس  [ 321]
.60  / 2 رانملا : ریسفت  [ 322]

ص 48. ملعلا : رصع  یف  یلجتی  هللا  [ 323]

ص 48. ملعلا : رصع  یف  یلجتی  هللا  [ 324]
.66  / 4: مالسالا یف  لماکتلا  [ 325]

.10 ص 11 -  ملعلا : رصع  یف  یلجتی  هللا  [ 326]
.128  / 6 مالسالا : یف  لماکتلا  [ 327]
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م. هکرابم . هیآ  نیع  هن  تسا ، هیآ  زا  سابتقا  ینآرق و  نومضم  زتنارپ  لخاد  [ 328]
تایآ 25 و 26. تالسرم : يهروس  [ 329]
تایآ 30 و 31. تاعزان : يهروس  [ 330]

ات 31. تایآ 24  سبع : يهروس  [ 331]
.10 ص 13 -  ۀینیسحلا ، ۀبرتلا  ضرالا و  [ 332]

.65  - 66  / 2 يزار : ریسفت  [ 333]
.68  / 2 يزار : ریسفت  [ 334]

يهیآ 30. ءایبنا : يهروس  [ 335]
هیآ 22. تایراذ : يهروس  [ 336]

!. تسا هتفهن  وت  رد  یگرزب  ناهج  هک  یلاح  رد  یتسه ؟ یکچوک  يهثج  هک  يربیم  نامگ  وت  ایآ  ینعی : [ 337]
م. دنسیونیم . ددع  کی  تسیود و  ار  ندب  ياهناوختسا  دادعت  یسانشتسیز  ياهباتک  رد  [ 338]

، ثیدحلا ملعلا  هللا و  دنیامن : هعجارم  هدش ، یسررب  لماک  تروص  هب  هک  لیذ  عبانم  هب  دنناوتیم  نادنمقالع  اهثحب ، نیا  رـسارس  رد  [ 339]
. نامیالل وعدی  ملعلا  ملعلا ، رصع  یف  یلجتی  هللا  ع ،)  ) قداصلا مامالا  یلاما 

م. دنیوگیم . زین  روبد ، ابص و  لامش ، هلبق ، داب : بیترت ، هب  هک  [ 340]
.65  / 2 يربط : ریسفت  [ 341]

هیآ 22. رجح : يهروس  [ 342]
.174 ص 175 -  ثیدحلا : ملع  هللا و  [ 343]

.155  / 1 رهاوجلا : ریسفت  [ 344]
هیآ 12. لحن : يهروس  [ 345]

هیآ 66. نمؤم : يهروس  [ 346]
. تسا هیثاج  يهکرابم  يهروس  مراهچ  هیآ  نومضم  هکلب  تسین  هیآ  نتم  نیع  [ 347]

هیآ 18. دیدح : يهروس  [ 348]
هیآ 4. دعر : يهروس  [ 349]

هیآ 24. مور : يهروس  [ 350]
هیآ 151. ماعنا : يهروس  [ 351]

هیآ 28. مور : يهروس  [ 352]
هیآ 32. ماعنا : يهروس  [ 353]

ات 138. تایآ 136  تافاص : يهروس  [ 354]
تایآ 33 و 34. توبکنع : يهروس  [ 355]

.20  / 4 ریثکنبا : ریسفت  [ 356]
.313  / 7 یناعملا : حور  [ 357]

هیآ 43. توبکنع : يهروس  [ 358]
. يزار ریسفت  [ 359]
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هیآ 169. هرقب : يهروس  [ 360]

هیآ 171. هرقب : يهروس  [ 361]
هیآ 42. سنوی : يهروس  [ 362]
هیآ 44. ناقرف : يهروس  [ 363]
هیآ 13. رشح : يهروس  [ 364]
هیآ 43. هرقب : يهروس  [ 365]

. ناریا پاچ  ، 188  / 1 نایبتلا : [ 366]
.100  / 1 رانملا : [ 367]

.98  / 1 نایبلا : عمجم  [ 368]
هیآ 116. ماعنا : يهروس  [ 369]
هیآ 25. نامقل : يهروس  [ 370]

هیآ 63. توبکنع : يهروس  [ 371]
.423  / 6 یناعملا : حور  [ 372]

هیآ 13. ابس : يهروس  [ 373]
هیآ 24. يهروس ص : [ 374]

هیآ 28. رفاغ : يهروس  [ 375]

هیآ 40. دوه : يهروس  [ 376]
هیآ 37. ماعنا : يهروس  [ 377]

هیآ 103. هدئام : يهروس  [ 378]
هیآ 268. هرقب : يهروس  [ 379]

هیآ 6. نارمع : لآ  يهروس  [ 380]
هیآ 189. نارمع : لآ  يهروس  [ 381]

هیآ 19. دعر : يهروس  [ 382]
هیآ 8. رمز : يهروس  [ 383]

هیآ 28. يهروس ص : [ 384]
هیآ 52. رفاغ : يهروس  [ 385]

هیآ 54. تایراذ : يهروس  [ 386]
. مکحم هباشتم و  تایآ  مامت  ینعی : [ 387]

هیآ 36. يهروس ق : [ 388]
يهیآ 11. نامقل : يهروس  [ 389]

هیآ 3. نوقفانم : يهروس  [ 390]
هیآ 217. هرقب : يهروس  [ 391]

وا داتسا  زا  دوصقم  تسا و  هنونکم  تاملک  یفاص و  ریسفت  بحاص  یناشاک  ضیف  هب  فورعم  نسحمالم  یفاو ، بحاص  زا  دوصقم  [ 392]
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م. دوب . یناشاک  ضیف  نزردپ  مه  داتسا و  مه  هک  دشاب  رافسا  بحاص  اردصالم  الامتحا  زین 
وا داتسا  زا  دوصقم  تسا و  هنونکم  تاملک  یفاص و  ریسفت  بحاص  یناشاک  ضیف  هب  فورعم  نسحمالم  یفاو ، بحاص  زا  دوصقم  [ 393]

م. دوب . یناشاک  ضیف  نزردپ  مه  داتسا و  مه  هک  دشاب  رافسا  بحاص  اردصالم  الامتحا  زین 
هیآ 36. تاعزان : يهروس  [ 394]

. یفاو [ 395]
هیآ 9. رمز : يهروس  [ 396]

. تسا هدش  لقن   26  - 28 زین 1 /  یفاو  باتک  رد  و  ، 13  - 20  / 1 یفاک : لوصا  [ 397]
هیآ 60. نمحرلا : يهروس  [ 398]

ریبعت زین  یقافآ  تاـیآ  هب  اـهنآ  زا  هک  هاـم  دیـشروخ و  نیمز ، اهنامـسآ ، نوچمه  شنیرفآ  تمظع  اـب  تاـیآ  هک ، تسا  نآ  دوصقم  [ 399]
لالدتـسا دوخ  تردـق  تمظع  رب  دـنیوگیم ، یـسفنا  تایآ  اهنآ  هب  هک  كاردا  سوفن و  لوقع و  حاورا ، شنیرفآ  اـب  نینچمه  دوشیم و 

. تسا هدومرف 
. تسا یئرمان  وا  سدقم  تاذ  نوچ  تاذ و  رب  ضراع  هن  تسا  تاذ  نیع  ادخ  تافص  ینعی  [ 400]

. دوش هدید  تفرعم  رون  هب  اهنت  هکلب  دوشن ، هدید  رس  مشچ  اب  ینعی  [ 401]
!. دشاب طاحم  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، زیچ  همه  رب  طیحم  وا  ینعی  [ 402]

. تافص هب  هن  تسا  تاذ  هب  مئاق  وا ، مه  و  تسا . نامز  راگدیرفآ  نامز و  قوف  وا  ینعی  [ 403]
. تسین هدنبیز  ادخ  رب  دنثداح و  يدام و  تادوجوم  صوصخم  اهباجح  [ 404]

زین عاـنتما  لـماش  هک  تسا  ماـع  ناـکما  اـج  نیا  رد  ناـکما  زا  دوـصقم  هتبلا  تـسین ، اور  وا  بـجاو  تاذ  رب  نـکمم  تافـص  ینعی : [ 405]
. ددرگیم

اب دـشابن ، يدـح  ار  وا  تسا و  یهانتمان  هک  لاعتم  يادـخ  روط ، نیمه  تسا و  ادـج  صقان  عونـصم  زا  تسا  لماک  هک  عناـص  تاذ  [ 406]
. تسا هدمآ  مالک  هفسلف و  ياهباتک  رد  اهنیا  تابثا  لیالد  و  دراد . قرف  یهانتم ، دودحم و  ناسنا  نوچ  یقولخم 

مود نهذ ، جراخ و  رد  وا ، تافـص  ریاس  هدارا و  تردق ، ملع ، تدحو  هچ ! تسا ، اربم  دادعا  رارکت  زا  وا  تافـص  تاذ و  تدـحو  [ 407]
صوصخم زین  وا  تدحو  تسا ، ریظنیب  نهذ  جراخ و  رد  ادخ  دوجو  هک  يروط  نامه  درادن ، هار  دادعا  باب  رد  تدحو  نیا  سپ  درادن ،

. تسوا دوخ 
. تسا اربم  وا  تسا و  مسج  ضراوع  زا  لمع  تکرح و  و  تسا ، عادبا  هضافا و  ینعم  هب  ادخ  داجیا  [ 408]

. یلاعت بجاو  هن  دراد ، ریغ  هب  زاین  هک  دوجولا  نکمم  تسا و  نکمم  تایصوصخ  زا  رازبا  هب  زاین  نوچ  [ 409]
. تسا تاینامسج  مسج و  زا  هزنم  دنوادخ  تسا و  مسج  تایصوصخ  زا  زین  سامت  [ 410]

. دنناوتان رصاق و  دوخ  هکلب  دنسریمن ، وا  هب  راتتسا  تهج  زا  هن  لوقع  [ 411]
. تسا اربم  اهنیا و  يهمه  زا  رتالاب  دنوادخ  تسا ، نکمم  تایصوصخ  زا  نامز  نینچمه  تافاسم و  داعبا و  [ 412]

ادخ ب: دوجو  هب  نتشاد  رواب  قیدصت و  فلا : دراد : یبتارم  تخانش  و  دسانـشب ، ار  ملاع  ربدم  عناص و  دیاب  ناسنا  زیچ ، ره  زا  لبق  [ 413]
تاذ نیع  وا  تافـص  رگید  تردـق و  هک  نیا  هب  نامیا  صالخا و  ج : نتـشادن . وا  کیرـش  ار  زیچ  چـیه  ندوب و  دـقتعم  وا  ییادـخ  هب  اهنت 

. تسا وا  سدقم 
هلوقم هن  زا  یکی  تحت  ریزگاـن  دوخ  تاذ ، ریغ  تفـص  ره  نوچ  تسا ، هتخاـس  دودـحم  دـنادن ، تاذ  نیع  ار  وا  تفـص  رگا  ینعی ، [ 414]

!. تسا دوجو  يهدننک  هضافا  دوخ  دنوادخ  هک  یتروص  رد  ددرگیمن ، ضراع  نآ  رب  دوجو  هن  رگا  دراد ، ینیعم  دح  تسا و 
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. تسا لاحم  ادخ  هب  شرامش  تبسن  هک  میتفگ  البق  تسا و  هدرمش  تادودعم  هلمج  زا  ار  وا  دزاس ، دودحم  ار  ادخ  سک  ره  ینعی ، [ 415]
، درامـش تادودعم  يهرمز  رد  ار  ادخ  سک  ره  و  تسا ؛ مدع  هب  قوبـسم  يدنمزاین  ره  تسا و  ریغ  هب  دـنمزاین  يدودـعم  ره  ینعی ، [ 416]

. تسا هدرک  راکنا  ار  وا  ندوب  یلزا 
. میدرک نایب  ار  نآ  نالطب  البق  هک  هدش  لئاق  تاذ  رب  دیاز  تفص  ادخ  يارب  دشاب ، هتشاد  ياهدیقع  نینچ  سک  ره  ینعی ، [ 417]

. تسا لاحم  ادخ  هب  تبسن  مه  نآ  هک  تسا  ادخ  نتسناد  مسج  مزلتسم  ياهدیقع  نینچ  [ 418]
. تسین ادخ  زا  یلاخ  ملاع  رد  ياهرذ  چیه  هک  یتروص  رد  هتسناد  ادخ  زا  یهت  ار  اهاج  ریاس  ینعی : [ 419]

بیرق لصف  سنج و  زا  بکرم  یتاذ  یلک  ياهیگژیو  خساپ  رد  و  هیقیقح ) ءام   ) دـیآیم ءایـشا  یتسیچ  زا  لاؤس  رد  وهام »  » يهملک [ 420]
. تسا تفص  نودب  هجیتن  رد  تیهام و  نودب  ادخ ، دوجو  هک  یتروص  رد  دوشیم ، هتفگ 

. دشاب یهانتمان  رب  طیحم  دناوتیمن  تسا ، یهانتم  لوقع  نوچ  [ 421]
.139  - 140  / 1 یفاک : لوصا  [ 422]

. هغالبلا ساسا  سوماق و  حاحص ، [ 423]
.109  / 1 ۀیادبلا : [ 424]

.113 ءادب 1 /  باب  یفاو ، تسا . هدرک  لقن  ریصبوبا  زا  ینیلک  خیش  [ 425]
. ردصم نامه  تسا ، هدرک  لقن  مالسلاهیلع  رقاب -  ماما  رفعجیبا -  زا  لقن  هب  راسی  نب  لضف  زا  ار  تیاور  نیمه  ینیلک  خیش  [ 426]

هیآ 39. دعر : يهروس  [ 427]
.271  - 276  / 1 نایبلا : ریسفت  [ 428]

رگا و  تسین ، یهار  تسا ، هدرک  ردـقم  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  وت  و  دـسریم ، ارف  دوخ  تقو  رد  قح ، تلود  تیب و  لها  ياهتموکح  [ 429]
ءادب رگا  هک  یلاح  رد  دوشیم ، ضوع  شمیمـصت  هک  تسا  یـسک  تفـص  دننامه  ءادب ، تفـص  و  میدرمـشیم ، یمتح  ار  نآ  دوبن ، ءادب 

!. تسا روهلعش  هراومه  رایتخا ،) نودب   ) هک دوبیم  یشتآ  نوچمه  تفرگیمن و  میمصت  هرابود  دوبن ،
«. لصحملا  » باتک نایاپ  رد  يزار  زا  لقن  هب  یفاک  لوصا  حرش  [ 430]

. يزار ریسفت  [ 431]
.354  / 1 مالسالا : رجف  [ 432]

نیلوا و  اج ) نیا  رد   ) تسا ءیـش  روصت  زا  تراـبع  هک  ملع   - 1 لیذ : بیترت  هب  دراد  هبترم  شـش  ادـخ  ملع  هک  تسا  نآ  دوصقم  [ 433]
سپ لعف  هک  ناکم  نامز و  ینعی  ریدقت ،  - 4 تسا . لعف  كرت  ای  ماجنا و  رب  میمـصت  نامه  هک  هدارا   - 3 تیشم .  - 2 تسا . رایتخا  هبترم 
یتاذ بترت  بتارم ، نیا  ءیـش . داـجیا   - 6 تسا . لمع  باـجیا  هک  ءاـضق   - 5 دریگیم . ماـجنا  اـهنآ  رد  شفاـصوا  روصت  شروصت و  زا 

. دنراد
. دزیخیمرب نآ  زا  مکح  يارجا  دراد ، ءاضق  رب  هک  يایتاذ  بترت  اب  ریدقت  ینعی  [ 434]

. دراد ناکما  ءادب  ياهلحرم  ره  رد  ینعی  [ 435]
. دندوجوم وا  یتاذ  هدارا  تیشم و  رد  یلزا و  ملع  رد  ملاع ، ینامسج  عیابط  تعیبط و  عاونا  ینعی : [ 436]

. تسا فلتخم  رصانع  زا  ماسجا  بیکرت  هب  هراشا  [ 437]
نابحاص ملاع ، نیا  تادوجوم  تسا و  نوک  ملاع  یعطق  لاـمعا  ناـمه  دوشیم ، ارجا  هتفرگ و  رارق  یهلا  ياـضق  قلعتم  هچنآ  ینعی  [ 438]

. دنوشیم كاردا  صاوح  اب  هک  دناصاخ  گنر  يوب و  اب  ماسجا 
. دیامرفیم نایب  دراد ، ناکما  ءادب  هک  ار  ياهلحرم  نآ  [ 439]
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. تسا هتشاد  نایب  دوخ  ثیدح  رد  مالسلاهیلع  ماما  هک  تسا ، یهلا  ملع  هناگشش  بتارم  ياهیگژیو  نایب  دوصقم ، [ 440]
.38  - 39  / 2 یفاک : لوصا  [ 441]

.57  / 4 هعیشلا : نایعا  [ 442]
ندم و تسایس  هب  اهنآ  زا  هک  يروما  ترخآ و  يهمدقم  هک  ییایند  نآ  هن  تسا ، ایند  وهامب  ایند ، روما  زا  دوصقم  هک  تسا  یهیدب  [ 443]
هک زین  ثیدـح  يهلابند  و  تسا . یلمع  تمکح  ماـسقا  زا  دوخ  هک  دوشیم  ریبعت  نارگید ) دوخ و  عورـشم  یگدـنز  يهرادا   ) لزنم ریبدـت 

م. تسا . بلطم  نیا  دیؤم  دروآیم ، یتسرپایند  لبنس  ناونع  هب  ار  ناطلس  زا  يوریپ 
هیآ 10. هعمج : يهروس  [ 444]

ص 135. مالسالا : یف  لماعلا  قوقح  لمعلا و  [ 445]
نم ال لیبق : زا  يذـخآم  هب  هعجارم  اب  تسا  هتفرگ  رارق  بطاـخم  یلع  اـج ، نیا  رد  دـشاب ، یلع  نب  نسح  دـیاب  بطاـخم  هک  نیا  اـب  [ 446]
« یلع نب  نسح  ای   » ترابع تسا  نکمم  دوریم ، طقس  لامتحا  کلاذعم  تسا  هدش  طبض  روط  نیمه  دش  هک  مه  ( 52  / 3  ) هیقفلا هرضحی 

م. دشاب . هدوب  یلع » نبای   » ای و 
.53  / 3 هیقفلا : هرضحی  نم ال  [ 447]

ص 140. مالسالا : یف  لماعلا  قوقح  لمعلا و  [ 448]
م. نوعجار .» هیلا  انا  انا هللا و  : » زا تسا  ترابع  عاجرتسا  يهملک  [ 449]

م. وگن . نانآ  دنیاشوخ  تهج  ار ، یلطاب  نخس  ره  ورن و  دنتفر  نارگید  هک  یطلغ  هار  ره  ینعی : [ 450]
. فورعم هب  رما  باب  لئاسو : [ 451]
. فورعم هب  رما  باب  لئاسو : [ 452]

.553  / 2 یفاک : لوصا  [ 453]
شنادـناخ دـمحم و  رب  هک  منکیم  اضاقت  دراد ، وت  رب  یگرزب  قح  هک  یـسک  قح  هب  ار  وت  ادـخ ! يا  ینعی : ، 53  / 2 یفاک : لوصا  [ 454]

، ياهدرکن مبیـصن  يزور  زا  هچنآ  و  منک . لمع  ياهتخومآ  نم  هب  دوخ  يهرابرد  هک  یتخانـش  قباطم  ات  یهد  قیفوت  نم  هب  یتسرف و  دورد 
. يراد ینازرا  نم  هب 

کـچوک و زا  تسا ، نم  يهدـهع  رب  هک  ار  یقوـقح  ملاـظم و  تیاههدـیرفآ  يهمه  هب  ایادـخ ! راـب  ینعی : ، 555  / 2 یفاـک : لوصا  [ 455]
نآ رب  مسفن  نیقی و  و  منت ، مناوتان و  نآ  يادا  زا  و  مرادـن ، ییاناوت  نم  هک  ار  هچنآ  و  تتیفاع ، تدوخ و  لیهـست  اـب  نادرگ ، زاـب  گرزب ،

ار نآ  متانـسح  زا  هک  راذـگم  اـجب  نم  رب  ار  اـهنآ  زا  يزیچ  یهگناو  تناـیاش  لـضف  زا  نک  ادا  ار  اـهنآ  نـم  فرط  زا  وـت  تـسین ، اـناوت 
و درادن ، یکیرـش  وا  تسین ، اتکی ، يادخ  زج  یـشتسرپ ، يهتـسیاش  چـیه  هک  مهدیم  یهاوگ  ناگدـنیاشخب . نیرتهدنـشخب  يا  يزادرپب ،

یفرعم وا  هک  تسا  نامه  مالسا  و  هداد ، روتسد  وا  هک  تسا  نامه  تناید  و  تسا ، وا  يهداتـسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  مهدیم  یهاوگ 
، راکشآ تسا و  قح  دنوادخ  هک  نیا  و  تسا ، هدومرف  وگزاب  وا  هک  تسا  نامه  نخـس  و  هداتـسرف ، ورف  وا  هک  تسا  نانچ  باتک  و  هدرک ،

. دتسرف دورد  ار  شنادناخ  دمحم و  و  دنک ، دای  یبوخ  هب  ار  شنادناخ  دمحم و  دنوادخ ،
زا و  مربیم ، هاـنپ  تکوـش  تزع و  بحاـص  هب  و  منکیم ، لـکوت  دریمیمن ، هک  ياهدـنز  يادـخ  رب  ینعی : . 373 تاوعدلا / : جـهم  [ 456]

و زاسم ، راوخ  ارم  مراد ، لکوت  وت  رب  و  راذـگماو ، ارم  سپ  مبلطیم ، ناما  وت  زا  نم  نم ! ياقآ  مبلطیم . يرای  توکلم ، یگرزب و  بحاص 
ارم راکـشآ  ناـهن و  وت  تسا ، وت  يوس  هب  مرارف  هار  و  ینم ، فدـه  دوـخ  وـت  نکم ، درط  ارم  ماهدروآ ، هاـنپ  تفطل  يهدرتـسگ  يهیاـس  هب 

شخبب و افش  ارم  و  رادزاب ، نم  زا  ار ، سنا  نج و  زا  نارگمتس  تسد  ایادخ  ینادیم ، ار  لد  رد  ياههتفهن  اهندز و  مهرب  مشچ  ینادیم و 
. ناگدنیاشخب نیرتهدنشخب  يا  هد ، تیفاع 
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.78  / 3: یفاو [ 457]
. میظنلا ردلا  [ 458]

« مالـسالا یف  لماعلا  قوقح  لمعلا و   » دوخ باـتک  رد  ریگارف  یعوضوم و  تروص  هب  ار  ثیدـح  نیا  اـم  ص 409 ، لوقعلا : فـحت  [ 459]
. میاهدرک نایب 

ص 55. فارشالا : بحب  فاحتالا  [ 460]
ص 45. رطاخلا : هیبنت  یف  رظانلا  ۀهزن  [ 461]

تقبـس یپ  رد  رگا  تسین  راوهار  تبکرم  دـیوگیم  هرخـسم  هب  عیبر ، نب  لضف  و  تسا ، هدوب  رتسا  مالـسلاهیلع  ماما  بکرم  ارهاـظ  [ 462]
م. دسریم . وت  هب  دشاب  وت  یپ  رد  يرگید  رگا  يوشیمن و  قفوم  یشاب 

. بادآلا رهز  [ 463]
هتـشذگرد دادغب  رد  زین  لاس 282 ه  رد  و  هدـمآ ، اـیند  هب  لاس 113 ه  رد  هک  تسا  يراـصنا  میهاربا  نب  بوقعی  ناـمه  فسویوبا ، [ 464]

تخومآ و یلیلیبا  نب  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  زا  ار  هقف  وا  دروآ ، ور  ساـیق  يأر و  هب  سپـس  تسا ، هدوب  ثیدـح  باحـصا  زا  يو  تسا 
ص 113. ءاهقفلا : تاقبط  دش . دیشرلا  نوراه  فرط  زا  اضق  دنسم  رادهدهع  و  هفینحوبا ، زا  نآ  زا  سپ 

.429  / 3 بقانملا : [ 465]
هیآ 16. هروس ق : [ 466]

.283  / 12 راونألاراحب : [ 467]
. دنرادن يدنویپ  چیه  امش  هب  دننکن  ترجه  ات  دندرکن ، ترجه  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  ینعی : هیآ 73 ، لافنا : يهروس  [ 468]

شاداـپ نینچ  و  نوراـه ، و  یـسوم ، فسوی ، بوـیا ، نامیلـس ، دواد ، تسا : میهاربا  داژن  زا  ینعی : و 85 ، يهیآ 84  ماـعنا : يهروس  [ 469]
. دننابوخ زا  همه  هک  سایلا  یسیع و  ییحی ، ایرکز ، مه  و  ار ، ناراکوکین  میهدیم 

: وگب سپ  دـش ، لـصاح  ملع  ار  وت  هک  نیا  زا  سپ  دـنک ، جاـجتحا  هراـب  نآ  رد  وـت  اـب  هک  ره  ینعی : هـیآ 60 ، نارمع : لآ  يهروـس  [ 470]
ادخ تنعل  مینادرگب  مینک و  نیرفن  سپـس  ار ، ناتدوخ  نامدوخ و  ار و  ناتنانز  نامنانز و  ار و  ناتنادنزرف  نامنادنزرف و  میناوخب  ات  دـییایب ،

. نایوگغورد رب  ار 
.274  - 275  / 12 راحب : [ 471]

. تسا لوبق  دروم  یلقع  سایق  تنس و  باتک ، دوصقم : ارهاظ  [ 472]

. تسا لوبق  دروم  یلقع  سایق  تنس و  باتک ، دوصقم : ارهاظ  [ 473]
. دوب هدرک  تیاده  ار  امش  همه  هنیآ  ره  دوب  هتساوخ  رگا  و  اسر ، مامت و  لیلد  تسار  ادخ  وگب  ینعی : هیآ 149 ، ماعنا : يهروس  [ 474]

. دنناسکی ددرگ  دراو  جراخ  زا  هک  یسک  نآ و  میقم  ینعی : هیآ 25 ، جح : يهروس  [ 475]
. نارگباسح ناونع  هب  میتسه  یفاک  ام  و  ار ، نآ  میروایب  دشاب ، لدرخ  زا  ياهناد  نزو  هب  رگا  و  ینعی : هیآ 47 ، ءایبنا : يهروس  [ 476]

. تسا سفن  هب  سفن  صاصق ) ماقم  رد  : ) ینعی هیآ 45 ، زا  یشخب  هدئام : يهروس  [ 477]
. لعج زا  رتکچوک  تسا  ییوبدب  يهرشح  یعون  [ 478]

.427  - 429  / 3 بقانم : [ 479]
.148  / 4 راونألاراحب : [ 480]

داینب يهمجرت  شخب  طسوت  اریخا  هک  ماهتشون  بناج  نیا  شیپ  اهلاس  مکح -  نب  ماشه  تیالو -  نارادساپ  مان  هب  يرصتخم  باتک  [ 481]
م. تسا . هدش  همجرت  زین  یسیلگنا  نابز  هب  یمالسا ، ياهشهوژپ 
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. تسا اناد  اونش و  دنوادخ  و  یخرب ، زا  ناشیخرب  هک  ینادنزرف  ینعی : نارمع ، لآ  يهروس  هیآ 34  زا  یشخب  [ 482]
.147  / 4 راونألاراحب : [ 483]

. درتسگ ار  هیاس  هنوگچ  تراگدرورپ  هک  يدیدن  ایآ  ینعی : هیآ 45 . ناقرف : يهروس  [ 484]
.427  / 3 بقانم : [ 485]

هتخانـشان يدرمناوج  اسب  هچ  سپ  ینیبن ! يراوشد  هک  دسر  ارف  يزور  دـیاش ، ات  نک  عفد  هلـصوح  اب  ار  اهیراوشد  ص 150  یلاما : [ 486]
، سرت زا  ار  دوخ  ناـبز  بیدا  هک  اـسب  هچ  و  دـنداد . هولج  دـب  نانمـشد )  ) ار وا  يهرهچ  هک  یلاـح  رد  هدـش ، هتخود  وا  هب  اهمـشچ  تسا و 

شلد هک  یلاح  رد  دنزیم  دنخبل  یتحاران  زا  ینیتم  نیگنس و  صخش  هک  اسب  تسا و  راتفگ  رد  ياناوت  وا  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـشادهگن 
. دزوسیم مغ  شتآ  رد 

رب شتیالو  هک  تسا  یـسک  مردپ  یفطـصم و  ربمایپ  مدج  هبعک  مظعم  يهناخ  و  هکم ، مزمز و  تافرع و  رعـشم و  ینم و  دنزرف  منم  [ 487]
لوسر طبـس  ود  میریگیم و  ییانـشور  وا  وترپ  زا  میرم -  اب  يو  يهسیاقم  ماگنه  هب  هک -  تسا  لوتب  مردام  تسا و  بجاو  یناملـسم  ره 

ناراگتـسر هک  يزور  يدز -  گنچ  نانآ  تیالو  نامـسیر  هب  وت ، تقو  ره  دـنکانبات  يهراتـس  هن  وا  كاپ  دالوا  دـننم و  ردـپ  ومع و  ادـخ 
! نادب هلیـسو  نیدب  ياهتـسنادیمن  وت  رگا  و  دنتـسه ، ناشربمایپ  زا  سپ  مدرم  نیا  نایاوشیپ  يوشیم  معنتم  راکتـسر و  دنریگیم -  شاداپ 
اب اضف  نیا  بیترت  نیا  هب  دریگیم  فده  ار  یمدآ  راگزور  هک  یلاح  رد  دنیشنیم ، ورف  سرت  هلیسو ، نادب  هک  متـسه  یمطاف  يولع و  نم 
نآ رب  ار  رعش  نیا  هک  مدیـسر  ییارـس  هب  نم  سپ  تفر  ناوتن  نامـسآ  هب  ینابدرن  چیه  اب  هک  یلاح  رد  تسا  گنت  نم  رب  شتعـسو  يهمه 
رما ادخ و  میلست  هک  یـسک  اریز  نک ! ادخ  رما  میلـست  لاح  همه  رد  ار  دوخ  و  نک ! یفقوت  رـصتخم  ناوخب و  یتساوخ  رگا  زین  وت  متـشون ،

. تسین یعقاو  ناملسم  دشابن ، ادخ 
م. دشابن . لقاع  رایشوه و  ینعی : [ 488]

. تسا سب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، لکوت  ادخ  رب  هک  ره  ینعی : هیآ 3 ، قالط : يهروس  [ 489]
.؟ ار هزیکاپ  ياهيزور  شناگدنب و  يارب  دروآ  نوریب  هک  ار  يادخ  تنیز  درک  مارح  هک  وگب ! ینعی : هیآ 32 ، فارعا : يهروس  [ 490]

رگید و  تسا ، هدـمآ  مکح ، نب  ماشه  ملاس ، نب  ماشه  ياج  هب  و  یناسارخ ، دـمحاوبا  رکب ، نب  یـسوم  ياـج  هب  لوقعلا ، فحت  رد  [ 491]
م. تسا . توافتم  یکدنا  زین ، تارابع 

. دیدرگ نارفاک  يهلمج  زا  دومن و  یشکندرگ  درک و  يراددوخ  هک  سیلبا  زج  ینعی ...: هیآ 34 ، هرقب : يهروس  [ 492]
. تسا نارادماو  يروآعمج و ... نانکراک  ناگدنامرد و  ارقف ، نآ  زا  هقدص  هتبلا  ینعی : هیآ 60 ، هبوت : يهروس  [ 493]

هدومن نآ  پاچ  هب  تردابم  يوضر ، سدـق  ناتـسآ  ياهـشهوژپ  مرتحم  داینب  هدـش و  همجرت  بناـج  نیا  طـسوت  اریخا  باـتک ، نیا  [ 494]
م. تسا .

.336  / 2 یلع : نب  نسحلا  مامالا  ةایح  [ 495]
مامالا ةایح  دوخ : باتک  رد  ام  دـناهدرک ، دـقن  ار  هیماینب  رطاخ ، نیا  هب  هک  ار  ناـگدازآ  نانخـس  ، 475  / 3 دیدحلایبا : نبا  حرـش  [ 496]

! دزاس رود  دوخ  تمحر  زا  دهد ، مانـشد  دنماما  رادمامز و  هک  ار  نیـسح  یلع و  هک  ار  نآ  دنوادخ  ماهدروآ . ( 338  / 2  ) یلع نب  نسحلا 
هک نآ  لاح  دـنناما و  رد  نارتوبک  ناگدـنرپ و  دـنراوگرزب ؟ ناشدادـجا  اهیئاد و  كاپ و  ناشناکاین  هک  دـهدیم  مانـشد  ار  یناـسک  اـیآ 

. دیناگتـسیاش هداوناخ  رظن  زا  كاپ و  نادناخ ، رظن  زا  امـش ، مالـسا ! نادناخ  ربمایپ و  نادـناخ  دنتـسین ! ناما  رد  ماقم  نآ  اب  ربمایپ  نادـناخ 
. دتسیاب اپرس  مالس  يارب  ياهداتسیا ، هک  هاگره  دتسرف  ناشیا  رب  ادخ  دورد  تمحر و 

و دنک ، هضرع  ملعم  هک  تسا  یبلطم  هنوگره  شریذپ  يهدامآ  كدوک  كاپ  لد  یلاخ و  نهذ  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  اهنآ  اریز  [ 497]
م. دوشیم . نشور  یبوخ  هب  ناملعم  يهنوگربمایپ  شقن  هک  تسا  اج  نیا  زا 
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. میاهدرک یسررب  ءازج » يهمکحم  هاگشیپ  رد  هیواعم   » باتک رب  دوخ  يهمدقم  رد  ار  بلطم  نیا  ام  [ 498]
م. دشاب . یپاچ  طلغ  تسا ، لمتحم  تسا ، ءای  نودب  هدعج » ، » بتک رثکا  رد  طوبضم  روهشم و  [ 499]

. نسحلا مامالا  ةایح  [ 500]
. هیدیزلا دیاقع  [ 501]

.15  / 3 دیدحلایبا : نبا  حرش  [ 502]
. باتک نامه  [ 503]

.348  / 2 یلع : نب  نسحلا  مامالا  ةایح  [ 504]
م. تسا . اهنآ  هب  تبحم  و  هیماینب -  گرزب  نایفسوبا -  هب  نداد  ناما  یمومع و  وفع  هکم و  حتف  هب  هراشا  [ 505]

م. دراد . ص )  ) ربمایپ ترجه  زا  شیپ  تیلهاج و  نامز  هب  هراشا  [ 506]
ص 75. برعلا : خیرات  رصتخم  [ 507]

.407  / 6 رکاسعنبا : خیرات  [ 508]
م. تسا . هدوب  میت  هلیبق  زا  هک  تسا  لوا  هفیلخ  هفاحقیبا  نب  رکبوبا  دوصقم : [ 509]

م. تسا . هدوب  يدع  هلیبق  زا  هک  تسا  مود  هفیلخ  باطخ  نب  رمع  دوصقم ، [ 510]
م. دشیم . ص )  ) ربمایپ دالوا  رورغ  ثعاب  هک  نیا  زا  هیانک  ، 149  / 2 یلع : نب  نسحلا  مامالا  ةایح  [ 511]

يرمن تسا . نخـس  زا  يریگهجیتن  تابـسانم و  دربراک  رد  غیلب  رهاـم و  بیطخ  هتـسجرب و  بیدا  اـناوت ، رعاـش  نومیم ، نب  فیدـس  [ 512]
زا ینز  مالغ  وا  تشادن ، ار  وا  یگدنیارـس  ییاناوت  وا و  عبط  نوچ  یعبط  و  هتفگیمن ، رعـش  وا  زا  رتهب  فیدس  نامز  رد  یـسک  دـیوگیم :

لامتحا ینیادم  تسا . هدیبلط  ار  مشاهینب  یتسود  ءاعد  نیا  اب  فیدـس ، تشاد و  نیییهل  هلیبق  زا  يرـسمه  نز  نآ  هک  دوب ، هعازخ  يهلیبق 
هدمآ  ) ص 45 « ) ةدـمعلا  » رد و   )، 40 ص 39 /   ) ءارعـشلا تاقبط  رد  بلطم  نیا  تسا ، هدوب  سابعینب  رعاـش  مـالغ و  يو  هک  تسا  هداد 

دعب اـنتفلا  دـترت  نا  لـمأنل  اـنا  تفگ : يو  هب  درک ، جورخ  روصنم  رفعجوـبا  رب  هنیدـم  رد  نسح  نب  دـمحم  هک  یعقوـم  فیدـس ، هک  تسا 
ای مکیف  ۀفالخلا  نا  انتعاطب  ضهنن  مکتعیبب  ضهناف  نثو  يدباع  موق  ماکحاک  انیف  اهتداق  ماکحا  ۀلود  یضقنت  نحألا و  ءانحشلا و  دعابتلا و 
نآ دوش  یـضقنم  ددرگرب و  لوا  لاح  هب  يزوتهنیک -  یتشز و  يرود ، زا : سپ  اـم -  یتسود  هک  میدـنموزرآ  اـم  اـنامه  ینعی : نسحینب !
زین ام  دـیزیخ ، اپب  تعیب  نتفگ  يارب  امـش  سپ  تسا . هدوب  تسرپتب  نامدرم  ماکحا  نوچ  اـم  ناـیم  رد  شايرادـمامز  ماـکحا  هک  یتلود 

هب دیـسر ، روـصنم  عـالطا  هب  راعـشا  نیا  هـک  نـیمه  تـسا . امـش  نآ  زا  نـسحلاینب - ! اـی  تفـالخ -  هـک  اریز  مـیزیخیمرب  تعاـطا  يارب 
سپ ار  وا  روصنم  هک  تسا  هدمآ  رکاسعنبا  خیرات  رد  درک و  ار  راک  نآ  زین  دمـصلادبع  دنک و  روگ  هب  هدـنز  ار  وا  ات  تشون  دمـصلادبع 

. دنکفا هاچ  رد  ندز  کتک  زا 
.37 ص 38 -  ءارعشلا : تاقبط  [ 513]

.398  / 1 یسایسلا : یمالسالا  خیرات  [ 514]
ص 381. مالسالا : خیرات  یف  تارظن  فیاوطلا و  كولم  [ 515]

.51 ص 52 -  يرایشهجلا : [ 516]
ص 42. مالسالا : یف  ۀیرکفلا  تاکرحلا  خیرات  [ 517]
ص 42. مالسالا : یف  ۀیرکفلا  تاکرحلا  خیرات  [ 518]

.23  / 5 ریثانبا : خیرات  ، 129  / 8 يربط : [ 519]
ص 24. باتکلا : ءارزولا و  [ 520]
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م. نایناریا . یلم  دیع  راهب ) لصف  زاغآ   ) هام نیدرورف  لوا  ياهزور  ای  زور  [ 521]
.22  / 2 یمالسالا : ندمتلا  خیرات  ص 42 ، مالسالا : یف  ۀیرکفلا  تاکرحلا  [ 522]

.21  / 2 یمالسالا : ندمتلا  خیرات  [ 523]
ص 42. ۀیرکفلا : تاکرحلا  [ 524]

.79  - 80  / 4 یمالسالا : ندمتلا  خیرات  [ 525]
.79  / 4 یمالسالا : ندمتلا  خیرات  [ 526]

م. لین . لحاس  یلصا  نانکاس  [ 527]
.474  / 1 مالسالا : خیرات  [ 528]

ص 118. باتکلا : ءارزولا و  [ 529]
.129  / 8 يربط : [ 530]

ص 114. ۀیمالسالا : ةرادالا  [ 531]
.55  / 2 یبوقعی : خیرات  [ 532]

حبـص و هک  میتسه  یناملـسم  هورگ  ام  ادخ ! يهفیلخ  يا  ینعی : ص 439 : ءارعـشلا : تاقبط  زا  لقن  هب   202  / 2 نسح : مامالا  ةاـیح  [ 533]
 - ینادـب رگا  ار -  یبئاصم  و  دـنداد ، ماجنا  ار  وت  رما  فالخ  يدرک  رومأم  ار  اهنآ  وت  هک  يزور  نایوگدـب ، اققحم  میراذـگیم  زامن  ماش 
هک اج  نآ  ات  دندیرب . دندوب ، هتـشاد  هگن  هتـسب  تسد  اپرـس و  هک  یلاح  رد  اههنایزات ، اب  ار  اهتشپ  و  دندرک ، هفخ  ار  اهادص  دندروآ ! راب 

، دندیبوک نیمز  هب  دندرک و  دراو  یتخـس  تابرـض  ردـقنآ  دنتـشاذگ . یقاب  یکاردا  شلد ، يارب  هن  و  یتشوگ ، شیاهتسد  فک  يارب  هن 
راید نآ  زا  لاقتنا  هب  رداق  هک  یلاح  رد  دنام ، ریگنیمز  وا  دنتفرگ و  ار  وا  شکراب  تاناویح  دنتـشاذگ . یقاب  ناوتان  ار  وا  ملق  اههنایزات  هک 

هدـیزو نآ  رخآ  هب  ات  يدوبان  داـب  هک  تسا  یعیـسو  ناـبایب  يو  ربارب  رد  هک  یلاـح  رد  دـبلطیم ، داـیرف  هب  ار  نینمؤملاریما  موق ، نیا  دوبن .
لاح رد  یگمه  نم ، يهلیبق  ادخ ! يهفیلخ  يا  دبلطیم . دایرف  هب  ار  يرذگهر  هتسکش ، ار  ناشیاهلاب  نادایـص  هک  ییاهدهده  دننام  تسا .

، نانآ دنتفگیم ! هللا ، الا  هلا  ال  هن ، و  دـندادیم ، تاکز  هن  هنیآ  ره  دـندوبن ، ناملـسم  یهورگ  رگا  و  دـندش . رات  بش  دراو  يراوخ  تلذ و 
راهب لصف  میتسه  ام  هک  یلصف  دناهدش  راوخ  نارگمتـس  تسد  زا  هک  دنتـسه  یهورگ  ییوگ ، هک  دورطم  لاح  رد  دنتخاس ، ادج  ار  همامی 
راچد يرگناوت ، زا  دـعب  ناشدـنمهلئاع  رگناوت  هک  تسا  یمتح  ياضق  و  دناهدیـشچن ، یگدرمژپ  تلذ و  یخلت ، زج  ریـش ، ناـبحاص  تسا ،

اج نآ  یکدـنا  اـی  و  دـنراذگیم ، او  وت  هب  ار  دوخ  ياـهراک  هک  متـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یموق  نم  ددرگ  رتریقف  ناـشریقف  دوـش و  یتـخس 
!. دننامیم

ییاهگرگ اهرهـش  رد  وت  نیمزرـس  نارازگراک  نادب ! سپ  یتسه  دوخ  ناستدریز  ظفاح  وت  رگا  ینعی : ، 358  / 3 نایبتلا : نایبلا و  [ 534]
يهضبق رد  تسد  ود  اب  دننزب . ار  اهندرگ  دوخ ، ياهریـشمش  اب  ات  دـنهدیمن ، خـساپ  دـنک ، شهاوخ  اهنآ  زا  هک  یـسک  هب  زگره  دنتـسه .

. دنوشیم تازاجم  يریگولج و  اهریشمش  نآ  تبرض  زا  هاگآ  نامدرم  ریشمش ،
لالح ار  مارح  هتفرگ و  هچیزاب  ار  وت  روتسد  ياهتشاد ، لیـسگ  روشک  فارطا  هب  وت  هک  ار  یناسک  ینعی : ، 359  / 3 نایبتلا : نایبلا و  [ 535]

وت و  دـننکیم ! لـمحت  ار  متـس  مه  دـننکیم و  متـس  همه  تسا ، هتفرگ  نـیکرچ  ياهـشوپور  ار ، اـم  نیمزرـس  ياـهربنم  يور  دـناهدرمش !
. تناما یناملسم و  زا  دنرود  ردقچ  دنشاب ، تلادع  تناما و  ظفاح  اهنآ  یهاوخیم 

ص 28. ۀیبرعلا : ةدایسلا  [ 536]
رایتخا بحاص  ربج ، روز و  هب  ام  میراد و  ینوزف  تورث  رظن  زا  مه  دارفا و  رظن  زا  ام  هک  نک  اهر  ار  يدعس  نادناخ  دای  مان و  ینعی : [ 537]

اور نانآ  رب  يراوخ  زج  لباقم  رد  مینکیم و  دراو  تلذ  یتسپ و  لادوگ و  رب  ار  ناشیا  میزاسیم و  بوکرـس  راوخ و  ار  ناـنآ  میناـمدرم ،
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. میرادیمن
ص 285. مالسالا : یف  ةرادالا  مکحلا و  ماظن  [ 538]

م. هغالبلاجهن . یعخن -  رتشا  کلام  هب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  نامرف  زا  يزارف  [ 539]
.395  / 4 يزیرقملا : ططخ  [ 540]

. ذخأم نامه  [ 541]
.270  / 2 دیرفلا : دقع  [ 542]

.19  / 5 ریثانبا : ، 134  / 8 يربط : [ 543]
.271  / 2 دیرفلا : دقع  [ 544]

، مساقلاوبا دـننام : دوشیم -  زاغآ  ما )  ) هملک اب  نانز  يارب  و  با )  ) هملک اـب  نادرم  يارب  هک  تسا  يزیچ  هینک  مینادیم ، هک  ناـنچ  [ 545]
م. تسا . میرکت  مارتحا و  لیلد  برع  رد  هینک  هب  ندز  ادص  و  ةورفما - 

.18  - 34  / 1 مالسالا : یحض  [ 546]
!. دوش درس  ات  يرذگب  ناسآ  يریگب و  مارآ  دراذگیمن  هک  تسا ، یترارح  کچوک  نابز  هوقرت و  نیب  ینعی : [ 547]

. تسین سک  یلاخ و  شاهقوشعم  هاگیاج  دنیبب  هک  سب ، ادیش  قشاع  مغ  رد  ردق  نیمه  ینعی : [ 548]
.57  / 5 ریثانبا : [ 549]

.79  / 1 یضترم : یلاما  [ 550]
، دـناهدروآ اـم  يارب  نالقـسع  زا  ار  نآ  ناـناگرزاب  تسا ، گـنر  درز  نارفعز  نوچ  هک  یبارـش  ینعی : (، 147  / 3  ) بهذـلا جورم  [ 551]

هاگره هک  دراد  ییاهبابح  بارـش ، تسا . نآ  اب  ناتـشگنا  ساـمت  زا  عناـم  ماـج ، يهبل  هک  یلاـح  رد  دـنایامنیم ، وت  رب  ار  كاـخ  ياهرذ 
. دنزاس رگهولج  ینامی  ریشمش  قرب  نوچ  ار  نآ  دنوش ، اجباج 

.89  / 1: یلاما [ 552]
.73  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 553]

. دشابیم شیرق  میت  هلیبق  زا  هللادیبع  نب  هللادبع  رتخد  دمحمما  وا ، ردام  هشیاع  هک  تسا  هللادـیبع  نب  نمحرلادـبع  نامه  هشیاع  نبا  [ 554]
زا غیرد  يا  دـیوگیم : دوخ  هراـب ، نیا  رد  و  تسا ، وا  ياـهگرزبردام  زا  یکی  هیبا  نب  داـیز  رداـم  ۀیمـس  دیعـسوبا و  نمحرلادـبع ، يهینک 
زا نادـنزرف ) زا  يدـنزرف   ) ياهگر هلیـسو  هب  نم  هک  نیا  رب  غـیرد  تشز ! ياـههرهب  زا  ناـگدازانز  يریگهرهب  راـگزور و  نیا  متـس  تسد 

. تسا هدمآ   337 ءارعشلا ص 338 -  تاقبط  رد  بلطم  نیا  مراذگیم ! رس  تشپ  ار  اهبش  هفقو ، نودب  هیمس ،
هب دننکیم . فاوط  هام  رودب  هاگنابش  هک  یناگراتس  دننام  دندوبر ! ارم  ربص  هک  مدید  ار  ینامشچ  هایس  ینابرق  زور  هاگحبص  ینعی : [ 555]

. متشگزاب راب  نیگنس  اما  مدوب ، هدش  نوریب  یهلا  شاداپ  دیما 
.148  / 3 بهذلا : جورم  [ 556]

م. تسا . یپاچ  طلغ  هدمآ ، نیینامی ) (، ) نییرازن  ) ياج هب  طلغ  هب  نتم  رد  هک  دشاب ، اهیرازن  اهینمی ، ياج  هب  دیاب  [ 557]
، دیمان رازن  ار  ام  هلیبق  دنوادخ  هک  ینامز  زا  دنناگتفای  تیاده  تسد  هیلاراشم  هک  دنتسه ، ام  زا  ناگراتس  مامت  نامـسآ و  هام  ینعی : [ 558]

تشپ مدرم  يارب  داد و  رارق  صلاخ  ام  يارب  ار  کین  تافـص  یمامت  تخاس ، مرح  نارتوبک  هکم و  میقم  ار  نانآ  دنوادخ  میتفای و  ار  ادخ 
.(. میمدقم کین  تافص  قالخا و  مراکم  نتشاد  رد  نارگید  زا  ام  هک  نیا  زا  هیانک  رخآ  عرصم   ) تسا یناشیپ  ام  يارب  و  ندرگ ،

وت اهبـش  ياهيراکهبت  ایآ  تسا . سب  ار  وت  تاهلاس  لهچ  شنزرـس  هک  رادرب ، دوخ  شهوکن  زا  تسد  هدننک ، شنزرـس  يا  ینعی : [ 559]
وت هب  ام  زا  هنیدم ! يا  متسرفیم ! دورد  شیوخ  يهلیبق  ناگرزب  نم  تسا . هدرک  دیفس  ار  ترس  يوم  هاگنتسر  اهوم و  هک  درکن ، هدنمغ  ار 
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!. دینکیم یشورفرخف  ام  رب  اهمجع  يهلیسو  امش  سپ  دنتسه ، امش  زا  لیئارسا  موق  رگا  و  داب ! دورد 
هک دنادیم  یبوخ  هب  رازن  هلیبق  دنکیم  وجه  ار  ام  دوخ ، يهلیبق  يرای  رطاخ  هب  هکلب  دریگب ، ماقتنا  دـهاوخیمن  ام  زا  تیمک  ینعی : [ 560]

. دنراد راختفا  ص )  ) ربمایپ ندرک  يرای  هب  نم ، يهلیبق 
یهن تیمک ، ییوگدـب  زا  ار  وا  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ هدیـصق  نیا  ندورـس  زا  سپ  لـبعد  هک  تسا  هدـمآ  ریدـغلا  رد  [ 561]

م. دومرف .
.159  - 163  / 3 بهذلا : جورم  [ 562]

.17  / 5 ریثانبا : لماک  [ 563]
ون زا  متـساخیمرب ، یتحاراـن  زا  هاـگره  دـندوب ، فقوتم  ناگراتـس  هک  مدرب  رـسب  یلاـح  رد  ار  بش  ینعی : ، 38  / 9 يربط : خـیرات  [ 564]

ناسارخ و رد  هک  ره  دوب . هتفرگ  ارف  ار  نیملـسم )  ) زامن لها  مامت  هدش و  هدرتسگ  اج  همه  هک  یبوشآ  رطاخ  هب  دـندرکیم . زاغآ  تکرح 
راچد یعون  هب  مادـکره  رات  هریت و  ییاضف  رد  بوشآ ، نآ  لـیلد  هب  مدرم ، دوب . ندروخ  هصغ  مغ و  شراـک  دوب ، ماـش  رد  هک  ره  قارع و 

هک دندوب  هدش  هودنا  مغ و  راتفرگ  نانچ  مدرم  دـنوش . یتخـس  هجنکـش و  راچد  ناسمه  اناد ، نادان و  مدآ  هک  دـش  يروط  دـندوب . هملظم 
ایالب اهیراتفرگ و  راظتنا  هب  ثداوح  زا  نارگن  ربخیب و  دادـماب ، ره  دـننک . نینج  طقـس  يراتفرگ -  تدـش  زا  رادراب -  نانز  دوب  کـیدزن 

نارتخد و نویش  نوچ  دوب . زجاع  شنتفگ  زا  هدنیوگ  نابز  هک  هچنآ  زج  دنتشادن ، راظتنا  يزیچ  ثداوح  نآ  ياهدمایپ  زا  مدرم  دندوبیم .
دیادش یـسب  دوخ  هارمه  هب  هک  دـمآ  يراگزور  ام  رـس  رب  هک  نآ  هصالخ  دنـشاب . هدز  هقلح  اههلباق  ناشفارطا  رد  هک  رادراب  نانز  دایرف  ای 

. دروآ اههرهلد ، خلت و 
، دنزیریم ورف  سپـس  دنوشیم ، دنلب  اههوک  دننام  هک  ییاههنتف  زا  مهدیم  هانپ  ادخ  هب  ار  امـش  نم  ینعی : ، 105  / 5 ریثانبا : خیرات  [ 565]

يهمعط ار  دوخ  تشوگ  دیرادرب . تسد  دوخ  شور  زا  دینز و  گنچ  نید  نوتس  هب  سپ  دناهدمآ ، هوتـس  هب  امـش  تسایـس  تسد  زا  مدرم 
تقو نآ  دیردن ، شیوخ  ياهتـسد  اب  ار  دوخ  ياهمکـش  دـننکیم ، تداع  دـنروخب ، ار  امـش  تشوگ  اهگرگ  رگا  دـینکن ، هعماج  ناگرگ 

. تشاد دهاوخن  يدوس  یباتیب  ترسح و  دیوشیم و  نامیشپ 
. ماش ءاقلب  رد  یلحم  مان  [ 566]

.140  - 141  / 2 ۀسایسلا : ۀمامالا و  [ 567]
.122 ص 123 -  يرخفلا : [ 568]

.293 ص 294 -  میلاقالا : ۀفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  [ 569]
م. تسا . نوفدم  هنمآ  ترضح  ص )  ) ربمایپ راوگرزب  ردام  اج  نامه  رد  هک  هکم ، هار  رس  رب  هنیدم  یکیدزن  رد  یلحم  [ 570]

ص 256. نییبلاطلا : لتاقم  [ 571]
لاس 128 ه. ياهدادیور  يربط : [ 572]

.295  / 4 ریثانبا : خیرات  [ 573]
نتـشک روتـسد  هک  نیا  دروآرد . اپ  زا  دـندوب ، فلاخم  وا  تارایتخا  ورملق  اب  هک  ار  یناـسک  ماـمت  ملـسموبا  ناـخروم ، يهتـشون  هب  [ 574]

م. دنتسنادیم . حیبق  زور  نآ  ار  ناوجون  غلابان و  دارفا  نتشک  ارهاظ  دنشاب  هدیسر  دشر  دح  هب  هک  دوب  هداد  ار  ییاهناوج 
.158  / 1 دیرفلا : دقع  [ 575]

م. تسا . هدش  هتشون  نادیع  طلغ  هب  هک  دشیم  دیاب  نیدیع  يرج  تلاح  رد  تسا و  دوع  ینثم  نادیع ، [ 576]
، دوشیم هتخورفارب  بوچ  ود  اب  شتآ ، دـنازوسب . دزورفارب و  شتآ  هک  مسرتیم  نآ  زا  منیبیم ، شتآ  هقرج  رتسکاخ ، نایم  ینعی : [ 577]
. دوب دهاوخ  ناوارف  داسجا  شمزیه ، هریگـشتآ و  دنتخاسن ، شوماخ  ار  نآ  موق  يالقع  رگا  سپ  ددرگیم . زاغآ  نخـس  اب  ادتبا  زین  گنج 
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رد نونکات  مه  رگا  سپ  دـناهتفرورف !؟ باوخ  رد  ای  دـنرادیب و  هیماینب  ایآ  متـسنادیم ، شاک  هک  متفگیم : دوخ  اب  بجعت  يداـیز  زا  نم 
. تسا هدیسر  ارف  مایق  تقو  هک  دنزیخرب  وگب ! دناهدوب  باوخ 

نآ رد  نم  هک  یناسارخ  نیمزرس  هک ، دنادب  درادن ، يدوس  غورد  مراد ، نیقی  نم  تسا و  اههتفگ  نیرتهب  یتسار ، هک  وگب : دیزی  هب  [ 578]
دنمورین دـنلب و  ياهرپ  دـناهدرک  دـشر  لاـس  ود  تدـم  رد  اـههجوج  دـش  دـهاوخ  نیرفآتفگـش  دوش ، هجوج  رگا  هک  ماهدـید  ار  یمخت 

هچ اما  درک ، دنهاوخ  نشور  ار  گنج  شتآ  اهنآ  دنیآ ، زاورپ  هب  دوشن و  ییوجهراچ  رگا  و  دننکیمن . زاورپ  زونه  اما  هدناشوپ  ار  ناشندب 
!. یشتآ

.305  / 4 ریثانبا : خیرات  [ 579]
، درذـگب مشخ  تقو  هک  نآ  زا  شیپ  دـنیآ  مشخ  هب  هک  وگب  اهینمی  هب  ورم و  رد  هعیبر ، يهلیبق  هب  ینعی : ، 304  / 4 ریثانبا : خیرات  [ 580]
هک تسا  هدش  هچ  ار  امش  دنازوسیم . راومزیه  دوخ  ياههلعـش  رد  هک  دناهتخورفارب  یـشتآ  هورگ ، نآ  هک  دنزارفارب  ار  گنج  مچرپ  نانآ 

ار امش  هک  دیراذگیم  دازآ  ار  ناتنانمشد  امـش  تسا ! هدمآ  دیدپ  ناتدرخ  رد  یتسـس  نادنمدرخ ، ایوگ  دینکیم  اپرب  دوخ  نایم  ار  گنج 
زا میـسانشب و  ام  هک  دنتـسین  برع  داژن  زا  امـش  دننام  اهنآ  فرـش . هن  دنراد و  نید  هن  دناهدش  دـحتم  هک  یناسک  نیا  دـناهدرک ، هرـصاحم 
رد هن  هدینـش و  ربمایپ  زا  ار  نآ  نم  هن  هک  یبیجع  يهدـیقع  اب  دنتـسه  یهورگ  نانآ  دنتـسین . مه  دنـشاب  صلاخ  بسن  ياراد  هک  یناـیلاوم 

. دنوش دوبان  دیاب  اهبرع  مامت  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نانآ  نید  میوگیم ):  ) دسرپب اهنآ  نید  يهرابرد  نم  زا  سک  ره  تسا ! هدمآ  اهباتک 
هب یعمجهتـسد  ناورمینب  ناهاشداپ  هک ، ار  هچنآ  مدروآ  تسد  هب  يرادزار  یـشیدنارود و  اب  نم  ینعی : ، 282  / 1 نایعألا : تایفو  [ 581]

مریـشمش تبرـض  هک  نیا  ات  دندوب . هتفخ  ماش  رد  هناهاگآان  هورگ  نآ  مدیـشوکیم و  ناشیا  نوخ  نتخیر  رد  هراومه  نم  دـنرواین . تسد 
دنارچب و هدنرد  زا  رپ  نیمز  رد  ار  نادنفسوگ  سک  ره  و  دوب . هتفرن  یباوخ  نانچ  یسک  نانآ ، زا  شیپ  هک  تخاس  رادیب  یباوخ  زا  ار  اهنآ 

. تفرگ دهاوخ  ار  نابش  ياج  هدنرد  ریش  دور ، باوخ  هب  دوخ 
.204  / 2 بهذلا : جورم  [ 582]

!. کلهم ریگماقتنا  ینعی : تسا ، هدمآ  ریبملا » رئاثلا  و   » يربط خیرات  رد  [ 583]
. دنرادن یتوافت  نادنچ  ینعم  رد  هک  تسا  هدمآ  مهلالذتسا ) (، ) مهلازنتسا  ) ياج هب  يربط   ) خیرات رد  [ 584]

.325  / 4 ریثانبا : خیرات  [ 585]
.137  / 7 دیدحلایبانبا : حرش  [ 586]

. ءافلخلا رابخا  رصتخم  [ 587]
. دنکیمن باریس  ارم  نونکا  زین  اهنآ  يهمه  نوخ  درکیمن و  باریس  ار  هدنماشآ  دندیماشآیم ، ارم  نوخ  نانآ  رگا  [ 588]

ار ام  قح  دوب ، رابنوخ  هک  ام  عطاق  ياهدنگوس  هک  دوب  نیا  دـننک ، راتفر  تلادـع  هب  ام  اب  هک  نیا  زا  دـندرک  يراددوخ  ام  ناشیوخ  [ 589]
. دننکش مه  رد  ات  میراذگ ، نیمز  یباغرم  نامخت  نوچ  ار  نانآ  دنزیمآ ، مه  رد  موق  نارس  هاگره  تفرگ .

.131  / 7 دیدحلایبا : نبا  حرش  [ 590]
م. هللادیبع . هللادبع و  [ 591]

.198  - 199  / 3 دیرفلا : دقع  ، 84  - 85  / 3 یبوقعی : [ 592]
.206  / 5 لماک : [ 593]

موق نوچ  نانآ  دنتشاد . ینمشد  راهظا  يارب  یعضوم  دب  درذگن ، هیما  ناورم و  ياهمتس  زا  دنوادخ  ص 4 . ءافلخلا : خیرات  رصتخم  [ 594]
 - مراتفگ رد  ارم  مشاهینب  زا  یـسک  نیاربانب  درک . كاله  ار  داع  موق  ناهارمگ  هک  يروط  نامه  درک ، ناشکاله  دنوادخ  هک  دندوب  داع 

. درک دهاوخن  بیذکت  منک -  یفرحرپ  نم  هک  دنچره 
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ص 49. تارضاحم : [ 595]
شیپاشیپ رد  البق  هک  ناگرزب  هلیـسو  تشگ . راوتـسا  یمکحم  ياـههیاپ  يور  ساـبعینب ، زا  یناـگرزب  يهلیـسو  هب  تنطلـس  ینعی : [ 596]

دالوا يدـهم  مه  وت  تسین ! یـسک  وت  تسدالاب  هک  یـسک  يا  و  شهوکن ! زا  ناکاپ  ياورنامرف  يا  تمظعرپ . راوگرزب  نارـس  و  دـناهدوب ،
نکن یشوپمشچ  سمش ، دبع  نادنزرف  رب  ار  یشزغل  چیه  دناهتـسب . دیما  وت  هب  يدیمون  زا  سپ  هک  ینامدرم  اسب  ینانآ ، يداه  مه  مشاه و 

! یتخبدب تکاله و  يراوخ و  يارـس  هب  تسا ، هداتـسرف  ادخ  هک  تسرفب  ییاج  ار  اهنآ  راذگن . یقاب  ار  نانآ  زا  ینالک  درخ و  درف  چیه  و 
و دیز ، نیسح و  ماما  تداهش  دیروآ  رطاخ  هب  تسا .) رایخ  دراک و   ) لثم امش ، هب  تبسن  ناشیا  لثم  دننک ، یتسود  راهظا  وت  اب  ناشسرت  زا 

يربهر و  دش ، هتـشک  م ). تسا . هزمح  ترـضح  اج  نآ  رد  لوتقم  زا  دوصقم  دحا ، رد  تسا  یبآ  مان  سارهم :  ) سارهم رانک  هک  ار  یـسک 
. تشگ نوفدم  ربق  لد  رد  سانشان  تبرغ و  تلاح  هب  نارح ، رد  هاگماش  هک 

ص 10. ءافلخلا : رابخا  رصتخم  [ 597]
دهاوخ نیب  زا  ع )  ) نیـسح دیز و  نوخ  و  دش ، دنهاوخ  یـضار  اهنآ  زا  مشاهینب  هک  دندوب  راودیما  هیماینب  . 207  / 3 دیرفلا : دقع  [ 598]

. دنوش دوبان  همه  اه  نآ  نانئاخ  و  نارفاک ، رگم  وا  يادخ  دمحم و  راگدرورپ  هب  دنگوس  زگره  تفر .
، هاگنآ سفن  دوب  امش  هب  تبسن  نم  يهفیظو  نیلوا  نیا  هک  یلاح  رد  مدرکیمن ، ارچ  مدرک  دوبان  ار  امش  يهمه  نم  هیماینب ! ینعی : [ 599]
زا درذگن ! امش  شزغل  زا  ادخ  یضوع ! دب  هچ  دیتخورفارب ، امش  هک  یشتآ  نآ  ضوع  دریگ  ارف  شتآ  ار  امـش  يهمه  هک  دوشیم  شوخلد 
هب تبسن  هک  دوب ، رطاخ  نادب  تسشن  ورف  امش  هب  تبـسن  نم  مشخ  رگا  دیتشاد ! وزرآ  امـش  دربیم -  موجه  نانمـشد  رب  هک  اههشیب -  ریش 

!. تساوخیم مراگدرورپ  هک  متساوخیم  ار  نآ  امش 
.205  / 5 لماک : [ 600]

. تسا هدمآ  ینبت » امل  ابشوحرت  ملا   » بادآلا رهز  رد  [ 601]
هک یلاـح  رد  دراد ، ار  حون  رمع  يوزرآ  يو  تسا . هلیفنینب  يارب  شدوـس  هک  دزاـسیم ، ییاـهخاک  هک  ینیبیمن  ار  نشوـج  اـیآ  [ 602]

هدـمآ هلاس ، رازه  رمع  حون ، رمع  ضوع  لتاقم »  » رد و  بشوج ، نشوج )  ) ياـج هب  بادـآلا » رهز   » رد دوشیم . هزاـت  بش  ره  یهلا  مکح 
. تسا

!. روایب شیوخ  يدارم  تسود  هب  تبسن  ار  دوخ  ریذپرذع  تسا ، نم  نتشک  بلاط  وا  متسه و  وا  ندوب  هدنز  ناهاوخ  نم  [ 603]
!؟ یتسه وا  بلق  گرهاش  يهلزنم  هب  وا ، هب  تبـسن  وت  هک  یلاح  رد  دراد ، يدصق  نینچ  يو  هنوگچ  ینعی : ، 97  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 604]
وت هب  تبـسن  يدـصق  نینچ  هنوگچ  و  دوشیم ؟ هدروآرب  شیاهتجاح  مامت  وت  هلیـسو  هب  هک ، یتروص  رد  دراد  يدـصق  نینچ  هنوگچ ، و 

.!؟ ینایمشاه يامنهار  گرزب و  وت  هک  یلاح  رد  دراد ،
.159  / 1 بهذلا : تارذش  [ 605]
ص 555. نییبلاطلا : لتاقم  [ 606]
ص 555. نییبلاطلا : لتاقم  [ 607]

!. دوشیم هتسب  نارگید  نامسیر  هب  تیاهمزیه  هک  ینکش  مزیه  يا  تسا و  نارگید  يارب  شایئانشور  هک  یشتآ  يهدنزورفارب  يا  [ 608]
ص 137. هیناطلس ، بادآ  بهذلا : جورم  [ 609]

نتفر تمیزه  زا  سپ  هام  کی  نایرج  نیا  دش و  هتشک  لاس  نامه  بجر  هام  مهدزناپ  رد  هملسوبا  لاس 132 ه ، ياهدادیور  يربط : [ 610]
. دوب ناورم 

.241  / 1 لحن : للم و  [ 611]
.208  / 10 دادغب : خیرات  [ 612]
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.64  / 10 ۀیاهنلا : ۀیادبلا و  [ 613]
. راربالا عیبر  زا  لقن  هب  ، 151  / 2 باقلالا : ینکلا و  [ 614]

.348  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 615]
.181  / 3 بهذلا : جورم  [ 616]

.347  / 4 ریثانبا : [ 617]
!. دوب هدش  شتآ  يهمعط  سابعینب  تلادع  شاک  تشاد و  همادا  ام  يارب  ناورمینب  روج  ملظ و  شاک  يا  [ 618]

.106  / 10 یناغألا : [ 619]
ص 184. برع : خیرات  رصتخم  [ 620]

شاهینک دوب ، مجع  برع و  قارع  رادناتسا  کلملادبع  نب  دیزی  فرط  زا  لاس  شـش  هک  يرازف ، يدع  نب  دعـس  نب  رمع  هریبهنبا ، [ 621]
قارعلاب قتفت  صیمقلا  دیذحا  ایرازف  هیدفار  قارعلا و  تیلوأ  دـیوگیم : کلملادـبع  هب  باطخ  هریبهنبا  يهرابرد  قدزرف  تسا ، ینثملاوبا 

ینعی يدرک -  دوخ  ماقم  مئاق  رادناتسا و  قارع  رب  ار  راکتنایخ  رازف  يهلیبق  زا  يدرم  کلملادبع ! يا  صیبخلا  لکأ  هموق  ملع  ینثملاوبأ و 
لقن هب  ، 434  / 1 باقلالا : ینکلا و  تسا . هتخومآ  ار  اولح  ندروخ  دوخ  ناسک  هب  هدـش و  قارع  مدرم  نیب  فالتخا  ثعاب  هک  ینثملاوبا - 

. هبیتقنبا فراعم  زا 
ص 68. یسابع : رصع  [ 622]

هب  ) دـیدش لخب  تلع  هب  ار  روصنم  هدوب و  مهرد  مشـش  کی  هک  دـشابیم  کـناد  برعم  تسا ، قیناود  قناود و  نآ  عمج  هک  قناد  [ 623]
م. دنتفگ . یقیناود  یلوپ )! کی  حالطصا 

مهرد راهچ  سپـس  درک ، میـسقت  ام  نیب  مهرد  جـنپ  هک  دراد ! ینینمؤملاریما  هچ  ام  موق  نم ، موق  لاح  رب  ياو  ینعی ، ریثانبا : لماک  [ 624]
!. دناتس زاب  ام  زا 

ص 118. يرخفلا : [ 625]
ص 161. دجملا : ناونع  [ 626]

ص 115. يرخفلا : [ 627]
!. تسا رادهلصو  نآ  بیج  هراپ و  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  دسریم  يراوگرزب  هب  يدرمناوج  یهاگ  ینعی : ، 57  / 1 دادغب : خیرات  [ 628]

.294  / 1 نومأم : رصع  [ 629]
و متـسه ! مهدرم  عون  مادک  زا  دـننادیمن  دـننکیم ، دروخرب  هک  یعقوم  دنـسانشیمن و  ارم  مدرم  رتشیب  ینعی : ، 148  / 18 یناغالا : [ 630]

يا اقآ  ياقآ  يارب  ای  و  هدرب ، يهدرب  يارب  ددرگیم  اهبنارگ  دـعب  دوشیم و  يرادـیرخ  یلنـش  و  دوشیم ، هدـیچیپ  دوشیم و  زاب  ياهماـج 
. دنروآیم هچ  لاملاتیب  رس  رب  ياو ،

يارب دنـشخردیم ، ود  ره  هک  یماگنه  و  دـنمه ، ریظن  ود  نیا  تسا  نابات  هاـم  نوچ  وا ، يهرهچ  هک  نیا  زج  تسا  يدـهم  وا  ینعی : [ 631]
اهربنم و يور  ار  نیا  دنوادخ  نکیل  تسا  هدنبات  غارچ  زور  رد  نیا  تسا و  بش  غارچ  یکیرات  رد  هام  تسا  لگشم  اهنآ  صیخـشت  هدننیب 

مک تسا  ریزو  هن  ریما و  هن  هک  یلاح  رد  تسا ، اورنامرف  نیا  تنطلس  تکوش  يهلیـسو  نینچمه  تسا و  هداد  يرترب  نآ  رب  اهتخت  يالاب 
هب هک  ادـخ ! يهفیلخ  يهزیکاپ  دـنزرف  يا  سپ  دـنکیم  یناشفارون  اههام  یتساک  عقوم  رد  نیا  اـما  دوشیم ، وا  يرونیب  ثعاـب  هاـم  ندـش 

، یتسارب دندمآیم  وا  دزن  ملاع ، دنلب  تسپ و  زا  نانآ  يهمه  یتشذگیم  نیطالـس  رب  رگا  دوشیم  دایز  ناگدننکرخف  راختفا  وا ، يهلیـسو 
ماگنه هب  ینکیم و  تکرح  ناباتـش  يو  زا  سپ  وت  دندنام و  ترـسح  ای  مغ و  رد  اهنآ  هک  يدـح  هب  تفرگ ، یـشیپ  ناهاشداپ  رب  تردـپ 

فدارتـم و  ) هتـسیاش راوازـس و  تاـملک : دـننام  دـنرادن ، یقرف  نت  ود  نیا  دـنیوگیم : مدرم  سپ  درادـن  هار  یتسـس  چـیه  ار  وـت  تکرح ،
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يارب دسرب  گرزب  دح  هب  کچوک  رگا  تسا و  کچوک  رب  گرزب ، تلیضف  ياراد  وا  دراد ، یگتـسیاش  دتفیب  ولج  گرزب  رگا  دنناسمه )
!. تسا گرزب  دولوم  کچوک  هک ، تسا  نآ 

ص 267. افلخ : خیرات  ، 110  / 13 یناغالا : [ 632]
لاس 158. ياهدادیور  يربط : خیرات  [ 633]

نادرم رـس  رب  ار  اههالک  داد  ینوزف  اههالک  رد  هدیزگرب ، ربهر  اما  میتشاد ، ینوزف  دـیما  ربهر ، زا  ام  ینعی : ص 262 ، ءافلخ : خیرات  [ 634]
. دناهداهن رس  رب  صوصخم  هالک  هک  دنتسه  ياهیامورف  نایدوهی  نانآ  هک  ییوگ  منیبیم  هک 

.93  / 1 نومأم : رصع  [ 635]
. يربط خیرات  [ 636]

لاس 158 ه. ياهدادیور  يربط : خیرات  [ 637]

لاس 158 ه. ياهدادیور  يربط : خیرات  [ 638]
. يربط خیرات  [ 639]

ص 267. ءافلخ : خیرات  [ 640]
.93  / 1 نومأم : رصع  [ 641]

.121  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 642]
.34 هیآ 35 -  هبوت : يهروس  [ 643]

دنک هدارا  هاگره  دناهدینـشن  يزیچ  وا  دوصقم  زا  اهـشوگ  دنتـسین و  هاـگآ  وا  زار  زا  مدرم  هک  ینکیم  تاـقالم  ار  یـصخش  ینعی : [ 644]
. دهدیم ماجنا  امتح  منکیم ، ار  يراک  تفگ  رگا  دهدیم و  ماجنا  هدارا ، درجم  هب  دنکب ، يراک 

دیموـن ار  نآ  شتآ ، نغور و  ناسانـشراک و  نوـمزآ  هک  تسا  يراسهمـشچ  نآ  نم ، تاـنق  اـنامه  ینعی : ، 316  / 9 يربط : خـیرات  [ 645]
هب دوشیم . هتـسب  وا  يور  هب  رد  مناسرتب ، ار  ینمیا  صخـش  رگا  دباییم و  ار  دوخ  شیاسآ  مهد ، هانپ  ار  يراکتنایخ  تقو  ره  دزاسیمن 

!. مرتهیاسمه هیاسمه ، زا  یسک ، ره  يارب  نم  هک  دیشاب  رطاخ  هدوسآ  دیئایب و  نم  بناج 
، ملـسموبا يا  ار  هنامیپ  نونکا  درادـن  تخادرپ  زاـب  ياهدـش ) بکترم  هک  یلتق   ) ماو هک  يدوب  یعدـم  وت  ینعی : ، 355  / 4 ریثانبا : [ 646]

. تسا رتخلت  وت  ماک  رد  لظنح  زا  ماج  نآ  هک  يدناشونیم ، مدرم  هب  دوخ  هک  شونب  یماج  نامه  زا  نک  تفایرد  لماک 
.399  / 2 یبوقعی : [ 647]

.266  / 6 يربط : [ 648]
. يربط [ 649]

.330  / 3 بهذلا : جورم  [ 650]
.261  / 5 ریثانبا : [ 651]

هیآ 55. رون : يهروس  [ 652]
.110  - 111  / 3 یبوقعی : [ 653]

.197  / 3 يربط : خیرات  [ 654]
.121  / 2 یبوقعی : خیرات  [ 655]

ص 416. روصنم : رفعجوبا  [ 656]
.349  / 2 یبوقعی : خیرات  [ 657]
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. دندرکن دندرک ، سابعینب  هک  ار  هچنآ  کی  هد  نایولع ، يهرابرد  هیماینب  هک  دنگوس  ادخ  هب  [ 658]
، تسا کیرـش  نایولع  نوخ  رد  هک  نیا  زج  درادـن ، دوجو  رـضم ، رکب ، ینامی ، زا  میـسانشیم  ام  هک  یلیابق  زا  ياهلیبق  چـیه  ینعی : [ 659]
مور و رد  نایوجگنج  هک  يراک  ندرک ، تراغ  نتخوس و  تراسا ، لتق ، زا  دنیوجیم . تکرـش  یناویح  حبذ  رد  ناباصق  هک  يروط  نامه 

. منیبیمن ياهناهب  رذع و  چیه  سابعینب  يارب  اما  دنتشاد ، ياهناهب  دنتشک ، رگا  هیماینب  نم  رظن  هب  دندرک ! ناریا 
.18  / 2 هدبع : دمحم  هغالبلا  جهن  [ 660]

ص 521. نییبلاطلا : لتاقم  [ 661]
. تسا هدمآ   333  / 4 رکاسعنبا : خیرات  رد  ترابع  نیا  هب  بیرق  [ 662]

یگدنز يهنحص  زا  يرانکرب  ضرعم  رد  نم ، ایوگ  هک  دنداد  میب  ارم  هدمآ و  نم  دزن  ناهاوخ  کین  ینعی : ، 75  / 1 ریضنلا : ضور  [ 663]
!. مشونب نآ  زا  ياهساک  دیاب  مه  نم  ریزگان  هک  تسا  يروخشبآ  گرم  هک  متفگ  نانآ  خساپ  رد  متسه .

يهراپ وت  هک  شاب  دیز  نوچمه  درب . رـسب  تلذ  اب  ددـنب ، یگدـنز  هب  لد  هک  ره  تفگن : وت  هب  دـیز  تردـپ -  ایآ -  دـیز ! رـسپ  يا  [ 664]
!. نیزگرب ار  هنادواج  يهیاس  تشهب  رد  يدیز و  رگج 

. تسا یلاخ  دوخ  قح  زا  ناشیا  تسد  و  هتشگ ، میسقت  نارگید  نیب  رد  ناشیا  قح )  ) تمینغ منیبیم  ینعی : [ 665]
. تسا اوقت  ناشیا  يرای  ناشیا و  اب  ینمشد  تیاده و  ناشتبحم  و  تناید ، ناشیا ، یتسود  ینعی : ص 26 ، ءافلخ : رابخا  رصتخم  [ 666]

. درک دنهاوخ  مایق  نم  نارسپ  هک ... تسا  هدمآ  يربط  خیرات  رد  [ 667]
.370  - 371  / 4 لماک : [ 668]

.181  / 9 يربط : [ 669]
. تسا هدمآ  هسلجم ، عفار  هتلحم ) عفار   ) ياج هب  يربط  رد  [ 670]

.371  / 4 لماک : [ 671]
و هدرک ، لـقن  تیاور  نسح  نب  هللادـبع  شیومع  رـسپ  ردـپ و  زا  وا  مالـسلامهیلع ، نینمؤملاریما  نب  نسح  نب  دـیز  رـسپ  نسحنبا ، [ 672]
داد و رارق  هنیدـم  یلاو  لاـس  جـنپ  ار  وا  روصنم  تسا . هدرب  ماـن  هقث  دارفا  فیدر  رد  ار  وا  ناـبحنبا  دـناهدرک ، تیاور  وا  لوـق  زا  یهورگ 
: دیوگیم ریبز  درب . رـسب  وا  نامز  رد  ار  رمع  هیقب  درک ، اهر  ار  وا  یـسابع  يدهم  هک  نیا  ات  دنکفا  نادـنز  هب  تفرگ و  مشخ  يو  رب  سپس 

هار رد  يو  تسا ، هسیفن  راوگرزب ، يوناب  ردپ  وا  تسا ، هدوتـس  ار  وا  هدیـصق  دـنچ  رد  همره  نب  یلع  دوب . راوگرزب  لضاف و  يدرم  نسح ،
بیذـهت دـناوخ . زامن  وا  رب  يدـهم  نب  یلع  و  تفر ، ایند  زا  زجاح  ماـن  هب  یلحم  رد  یگلاـس  نس 85  رد  بیطخ -  يهتفگ  هب  اـنب  هـکم - 

.279  / 2 بیذهتلا :
.106 هیآ : تافاص ، يهروس  [ 673]
ص 216. نییبلاطلا : لتاقم  [ 674]

. تسا هدمآ  اهنیا » زا  سپ  يواسم  ءالؤه  دعب  «، » اذه دعب   » ياج هب  يربط  رد  [ 675]
.219 ص 220 -  نییبلاطلا : لتاقم  [ 676]

.283  / 47 راونألاراحب : [ 677]
هیآ 48. روط : يهروس  [ 678]
هیآ 48. ملق : يهروس  [ 679]

هیآ 126. لحن : يهروس  [ 680]
هیآ 132. هط : يهروس  [ 681]
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.156 تایآ 157 -  هرقب : يهروس  [ 682]
هیآ 10. رمز : يهروس  [ 683]

هیآ 17. نامقل : يهروس  [ 684]
هیآ 128. فارعا : يهروس  [ 685]

هیآ 3. رصعلاو : يهروس  [ 686]
هیآ 155. هرقب : يهروس  [ 687]

هیآ 146. نارمع : لآ  يهروس  [ 688]
هیآ 35. بازحا : يهروس  [ 689]

هیآ 109. سنوی : يهروس  [ 690]
هیآ 33. فرخز : يهروس  [ 691]

.55 تایآ 56 -  نونمؤم : يهروس  [ 692]
.49 ص 51 -  لابقا : ، 299  - 301  / 47 راونالاراحب : [ 693]

.302  / 47 راونالاراحب : [ 694]

.81  / 10 هیاهن : هیادب و  [ 695]
. دنزادنایم گس  ندرگ  هب  هک  تسا  یبوچ  يهقلح  روجاس  [ 696]

.179  / 6 يربط : [ 697]
.225  / 3 بهذلا : جورم  [ 698]

.398  / 9 يربط : [ 699]
ص 243. نییبلاطلا : لتاقم  [ 700]

.225  / 3 بهذلا : جورم  [ 701]
هن دندوب  تیاده  صخاش  ناشردام  ردپ و  هک  نانآ  دوب ، یـشاداپ  دب  دیداد  نسح  نادنزرف  هب  هک  یـشاداپ  ینعی : ، 238  / 3 ریدغلا : [ 702]
هب تبـسن  یتشذگ  هن  تشادن . زاب  ناشیا  نوخ  نتخیر  زا  ار  امـش  زیچ  چـیه  ینامیپ ، دـهع و  هن  يدـنواشیوخ و  هن  و  دـنگوس ، هن  و  تعیب ،

دوخ يهنایزات  زگره  هن  و  دندرک . ردب  رد  امش  ناریسا  هب  تبسن  هک  ییاهتشذگ  ربارب  رد  دندوب -  امش  ریسا  لیلدیب  هک  دیدرک -  یناریسا 
اههنایزات زا  شرگج  يهراپ  ص )  ) ادـخ لوسر  رطاخ  هب  هن  دـیدرک ! يراددوخ  ربمایپ  نارتخد  هب  مانـشد  زا  هن  و  دـیتشاد ، زاـب  جاـبید  زا  ار 

امش تسد  زا  دوب -  گرزب  ناشیا  ناهانگ  هک  نیا  اب  ناشیا -  زا  برح  نادنزرف  دیتشادن ! ساپ  ار  تیب  لها  تمرح  ارچ  سپ  دنام ، رانکرب 
! تسا امـش  ندرگ  هب  ادخ  لوسر  زا  ییاهنوخ  هچ  دیدرک و  راکـشآ  ینمـشد  رکم و  نید ، هب  تبـسن  ردـقچ  امـش  دـندید . تازاجم  رتمک 

نادـنواشیوخ امـش  هن  تاهیه ، تسا  نیگنر  ناتیاهلاگنچ  شنادـنزرف  كاپ  نوخ  زا  هک  یتروص  رد  دـیرادنپیم ، وا  ناوریپ  ار  دوخ  اـمش ،
رد تسا ، وا  يدنواشیوخ  ثعاب  ص )  ) ربمایپ هب  ناملـس  یگتـسبلد  دـیرود  وا  زا  اهتلـصخ  وخ و  رظن  زا  هک  اریز  وا ! لیماف  هن  دـیربمایپ و 

. تسین يدنواشیوخ  شرسپ  حون و  نیب  هک  یلاح 
.81  / 10 هیاهن : هیادب و  [ 703]

م. تسا . هدوب  برع  شیرق و  هلیبق  زا  و  هدوبن ، رگید  للم  ماوقا و  زا  هدش و  يرادیرخ  زینک  ینعی  [ 704]
 ). ص 12  ) راصتخالا ۀیاغ  [ 705]

هب دوش و  ءایحا  ینامسآ  باتک  وا ، يهلیسو  هب  هک  دشاب  یماما  نامه  دمحم  میراودیما ، ام  انامه  ینعی : ص 243 ، نییبلاطلا : لتاقم  [ 706]
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رپ یهارمگ  زا  هک  نآ  زا  سپ  ار  ام  نیمز  ددرگ و  ءایحا  جاتحم ، هدـنامرد و  میتی  و  ددرگ ، حالـصا  شیهاـبت ، زا  سپ  مالـسا ، وا  يهلیـسو 
. دروآرب ار  ام  ياهوزرآ  دنک و  تلادع  زا  رپ  هدش ،

.213  / 1 بهذلا : تارذش  [ 707]

ص 243. نییبلاطلا : لتاقم  [ 708]
.219  / 9 يربط : [ 709]

. يربط [ 710]
 - داد میهاوخ  حیـضوت  اهدعب  هک  يروط  نامه  مالـسلاامهیلع -  رفعج  نب  یـسوم  تماما  هب  دنتـشگرب و  يو  زا  اهنآ  رثکا  اهدعب  و  [. 711]

.174  / 2 لاقملا : حیقنت  دندش . لئاق 
.224  / 9 يربط : [ 712]
. نییبلاطلا لتاقم  [ 713]

. تسا هدمآ  یخأ ، ملسی  مل  و  یتیاور : رد  [ 714]
نم رگا  هک  دنادیم  ادخ  دیرگیم ؟ دیرگب -  ییوت  نوچ  هب  دـهاوخب  یـسک  تاماقم -  رطاخ  هب  ایآ  نایوجگنج ، نیرتهب  يا  ینعی : [ 715]

، دتفیب اهنآ  تسد  هب  مردارب  مدادیمن  هزاجا  دنشکب و  ار  وا  دنتسناوتیمن  اهنآ  متشاد . یمیب  سرت و  اهنآ  زا  ملد  رد  و  مدیـسرتیم ، اهنآ  زا 
. میدرکیم یگدنز  مه  اب  ای  و  میدرمیم ، مه  اب  ای 

ص 342. نییبلاطلا : لتاقم  [ 716]
ام و  دـسریم . ماـقتنا  هب  دـهاوخب ، هک  ره  اـهنآ  اـب  هک  اریز  تسیرگ ، مهاوخ  اـههزین  هارمه  اهتـشد ، نهپ  رد  وت  يارب  يدوزب  ینعی : [ 717]

يارب هک  متـسین  یـسک  نآ  نم  و  دـشاب . نکـشرمک  هک  دـنچره  دوشیمن ، يراج  نامکـشا  اـم ، زا  یـسک  نادـقف  يارب  هک  میتسه  یمدرم 
يهرارـش هک  مهدیم ، نیکـست  یموجه  هب  ار  مبلق  نم  هکلب  درـشفب ، یتخـس  هب  شمـشچ  بآ  زا  ار ، اهکـشا  نآ  هک  درابب  کشا  شردارب 

. منکفارد نآ  نالوارقشیپ  هب  یشتآ ،
!. دننکیم ار  اهراک  نینچ  نارادمامز  هتبلا  مداد ، رارق  اههزین  جامآ  ياهقلح ، نوچ  ار  مدوخ  ینعی : [ 718]

رب وـت  هک  یلاـح  رد  دـنازوس  دـهاوخ  ار  اـهنآ  هدوـب -  درـس  هک  نآ  زا  سپ  دوـش - ، هتخورفارب  ناـنآ  نیب  گـنج  شتآ  رگا  ینعی : [ 719]
!. درب یهاوخ  اهنآ  رب  شروی  هلمح و  و  دنام ، یهاوخ  رادیاپ  شتآ  نآ  ترارح 

ددرگیم ذوفن  هوکـش و  اب  شناوریپ  رظن  رد  وا  دسریم و  هجیتن  هب  امتح  دنک ، ریبدـت  اناد  درم  ار  اهراک  رگا  ینعی : ، 18  / 5 لماک : [ 720]
هک تسا  نآ  اهراک  نیرتهب  دنکیم ! رتدایز  ياهدوب ، هدینش  وا  زا  هک  ار  وت  جنر  دزرویم  رهم  وت  هب  هک  یسک  داهنشیپ  زا  یچیپرس  درمت و 
هب نآ  نتخادرپ  دوشیم و  هدیدنگ  دنامب ، دوش و  هدنک  رگا  تسوپ  اما  يورب  نآ  لابند  هب  دایز  جنر  اب  هک  نآ  هن  ینک ، لابقتـسا  نآ  زا  وت 

!. ددرگیم راوشد  ناگدنزاس  تسد 
.19  / 5 لماک : [ 721]

.224  / 3 بهذلا : جورم  [ 722]
.111  / 1 اضرلا : رابخا  نویع  ، 306  - 307  / 47: راونالاراحب [ 723]

. لوا پاچ   320  / 6 يربط : [ 724]
.27 ناقرف /  ، 38 تالسرم /  ، 88 ءارعش /  يهروس  تایآ : هب  هراشا  [ 725]
.27 ناقرف /  ، 38 تالسرم /  ، 88 ءارعش /  يهروس  تایآ : هب  هراشا  [ 726]
.27 ناقرف /  ، 38 تالسرم /  ، 88 ءارعش /  يهروس  تایآ : هب  هراشا  [ 727]
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هدمآ رد  شنابز  زا  یهابتشا  دیزیینب ) راغـص  محرا  و   ) هللادبع رتخد  همطاف  نخـس  هک  تسا  هدمآ  ص 230 ، صاوخلا : ةرکذـت  رد  [ 728]
نب دیزی  زج  درادن ، دوجو  دیزی  مان  هب  بلاطوبا  نادناخ  نیب  رد  یسک  تسا و  هتـشادن  دیزی  مان  هب  يدنزرف  نیـسح  نب  هللادبع  هنرگا  تسا 

ناکدوک هب  ینعی : دـنتفرگ . هلـصاف  يو  زا  ور  نیا  زا  دـندرک و  ضارتعا  وا  هب  مان  نیا  رطاخ  هب  مشاهینب  هک  رفعج  نب  هللادـبع  نب  ۀـیواعم 
اههدنک و ریز  نادنز ، رد  هک  نک  محر  ناشنالاسگرزب  هب  و  دیزی ! نادقف  هن  دناهتشگ  میتی  وت ، نادقف  رطاخ  هب  نانآ  هک  نک  محر  دیزیینب 
هک اج  ره  رد  ام ، يهمه  دـیاب  ینک ، رفیک  هذـخاؤم و  میاهدـش  بکترم  هک  یمرج  رطاخ  هب  ار  ام  وت  رگا  تسا ! هدـیمخ  ناشرمک  اهریجنز 

!. تسین ياهلصاف  امش  دج  ام و  دج  نیب  ینک  راتفر  میراد  هک  یکیدزن  يدنواشیوخ  قبطرب  رگا  اما  میوش ! هتشک  میتسه 
.192 تاوعدلا : جهم  ، 195  - 199  / 47 راونالاراحب : [ 729]

هیآ 111. دوه : يهروس  [ 730]
زا یلجع  رابا  هریرهوبا  دـیوگیم : هعیلطلا »  » رد يواـس  تسا . هدوب  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  راـگزیهرپ  يارعـش  زا  راـبا ، يهریرهوبا  [ 731]

، ملاـعم بحاـص  تسا . هدوب  هرـصب  نکاـس  هدرک و  تاـقالم  ار  مالـسلاامهیلع  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  هدوـب ، دـبعتم  نارعاـش  ناـیوار و 
ع)  ) رقاب ماـما  حدـم  رد  ار  وا  راعـشا  ص 341  بقاـنم ج 3  رد  بوشآ  رهـشنبا  و  دـنادیم ، یلجع  يهریرهوبا  زا  ریغ  ار  راـبا  يهریرهوـبا 

م. تسا . هدروآ 
مدادیم لاـمتحا  هک  ییاهـشخب  رد  مدـش و  قفوم  هک  ییاـج  اـت  تسا ، یفاـک  لوصا  هداد ، یقرواـپ  رد  هک  يذـخأم  مرتحم  فلؤم  [ 732]
نینچمه هدمآ و   398  / 3 بقانم : ص 54 و  رثالا ، بضتقم  زا  لـقن  هب   233  / 47 دلجم رد  مدرک و  هعجارم  راحب  هب  متفاین ، مدرک  یـسررب 

دوخ ياههناش  يالاب  رب  ار  ماما  رهطم  دـسج  دنتفاتـش و  هک  ینانآ  يا  میوگیم : ینعی : م . تسا . هدرک  لقن  اهنآ  زا   261  / 7 هعیشلا : نایعا 
هلق نیرتالاب  رد  هک  ار  تافرع -  هکم و  نیب  هوک  نیرتدنلب  اریبث -  هوک  دیربیم ؟ كاخ  ریز  هب  ار  زیچ  هچ  هک  دـینادیم  ایآ  دـندرک ، لمح 

. تشاد اج  همه  رس  قرف  رب  البق  هک  یلاح  رد  دنزیریم ، كاخ  ار  وا  ربق  يالاب  نادادماب  تسا . هتفرگ  رارق  ادنلب  و 
. هراهطلا باتک  رهاوج : [ 733]

. هوفصلا ۀفص  [ 734]
.328  / 5 سلاجم : [ 735]

، مالـسلامهیلع تیب  لها  هب  تبـسن  تدش  هب  و  تسا ، هدوب  یبرع  مولع  هب  هاگآ  هیقف و  يدرم  ینامی ، ناسیک  نب  سوواط  نب  هللادبع  [ 736]
.247  - 268  / 5 بیذهتلا : بیذهت  تفر . ایند  زا  روصنم  تفالخ  نامز  رد  يو  دیزرویم ، توادع  ینمشد و 

.188  / 2 بهذلا : تارذش  [ 737]
. نکن رواـب  تسا ، هدـید  ار  نایفـس  دـننام  هک  تفگ  وت  هب  سک  ره  تفگیم : هماـساوبا  دوـب ، ناـظفاح  گرزب  مالـسالا و  خیـش  وا  [ 738]
هب هک  دوب  ناوجون  زونه  دـمآ و  اـیند  هب  لاس 97 ه  رد  يو  ماهدـیدن . امـش ، يروث  نایفـس  ریظن  قارع  رد  ار  یـسک  نم  تفگیم : بئذنبا 

ضرتعم تخس  تفالخ  هاگتسد  رب  تفگیم و  ار  قح  هراومه  هکنیا  لیلد  هب  هرـصب -  رد  و  دوب ، هفوک  ياملع  زا  شردپ  تفر ، ملع  لابند 
يرایسب يروث  . 190  - 192  / 1 ظافحلا : ةرکذت  دوب -  لاس 161 ه  نابعش  هام  رد  شتافو  تفر ، ایند  زا  يدهم  روج  زا  افخ  لاح  رد  دوب - 

. تسا هدوب  قداص  ماما  نادرگاش  هلمج  زا  نوچ  تفرگ ، ارف  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ار  دوخ  مولع  زا 
.98  / 1 تارماسملا : [ 739]

هیآ 6. تارجح : يهروس  [ 740]
: دـیوگیم وا  يهراـبرد  لـبنح  نـب  دـمحا  تـسا . یهیقف  درم  یندـم ، يرماـع  یـشرق  نمحرلادـبع  نـب  دـمحم  بـئذیبا ، نـبا  يو  [ 741]

مدرم يهمه  زا  وا  دـیوگیم : يدـقاو  تشاد . يرتشیب  یهاگآ  وا  زا  لاجر  ملع  رد  کلام  هک  نیا  زج  دوب ، رتلضاف  کـلام  زا  بئذیبانبا 
یبنلا دجسم  دراو  یسابع  يدهم  تفگیم . ار  قح  نامکاح ، تردق  زا  سرت  نودب  وا  دمآ ، ایند  هب  لاس 80 ه  رد  يو  دوب . رترب  رتاوقتاب و 
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وا تسا ، نینمؤملاریما  نیا  وش ! دنلب  دنتفگ : وا  هب  بئذیبا ، نبا  زج  دندش ، دنلب  اج  زا  وا ، مارتحا  هب  هک  نیا  رگم  دنامن ، یسک  دش و  (ص )
.179  - 181  / 1 ظافحلا : ةرکذت  تفر . ایند  زا  لاس 159 ه  رد  يو  دننکیم .! مایق  ناهج  راگدرورپ  يارب  مدرم  تفگ : باوج  رد 

.185  - 187  / 2 ۀسایسلا : ۀمامالا و  [ 742]
.215  / 10 دادغب : خیرات  [ 743]
ص 268. ءافلخ : خیرات  [ 744]

.17  - 18 ءافلخلا : رابخا  رصتخم  [ 745]
لوا شردـپ  سراـف و  ناریـسا  زا  شدـج  دوب ، روهـشم  ناـیاسراپ  زا  یکی  دوخ و  ناـمز  رد  هلزتعم  گرزب  يرـصب ، دـیبع  نب  ورمع  [ 746]
هتفگ روصنم  هک  تسوا  يهرابرد  و  دوب ، فورعم  ییاسراپ  ملع و  هب  شیومع  و  دـش ، هرـصب  رد  جاجح  نارومأـم  زا  اهدـعب  دوب ، یئـالوج 
باتک هبطخ و  هلاسر ، نیدنچ  وا  دیبع ! نب  ورمع  زجب  دـیتسه  راکـش  یپ  رد  امـش  يهمه  دـیبع » نب  ورمع  ریغ  ادیـص  بلطی  مکلک  : » تسا
هدینش هک  نیا  اب  تسا . هدورس  وا  يهرابرد  ياهیثرم  روصنم ، و  تفر . ایند  زا  هکم  یکیدزن  رد  ۀیردقلا . یلع  درلا  ریـسفتلا ، هلمج : زا  دراد ،

.736  / 2: مالعألا دشاب . هتفگ  هیثرم  وا  زج  ار  يرگید  سک  روصنم ، زج  ياهفیلخ  هدشن ،
.237  / 2 رابخألا : نویع  [ 747]

زا راـبغ  درگ و  هک  یلاـح  رد  دوب ، هدرک  دـنلب  يزوریپ  يهخاـش  نوچ  ار  وـت  رازراـک ، زور  رد  هک  يریـشمش  زا  متفگـش  رد  ینعی : [ 748]
ورف اهکشا  هک  یلاح  رد  دندیبلطیم ، ار  تدج  هتفر و  ورف  وت  ندب  هب  نانیشنهدرپ -  مشچ  ربارب  رد  هک -  ییاهریت  دوب و  هتـساخرب  نادیم 

!. دندنام ناوتان  وت  رکیپ  رد  نتفر  ورف  زا  هدش و  عضاخ  وت ، یگرزب  تمظع و  ربارب  رد  اهریت  نآ  ناه ! دندیرابیم 
.264  / 11: راونالاراحب ، 380  / 2: بقانم [ 749]

.43  / 5 ریثانبا : [ 750]
.349  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 751]

. تسا نیچ  نیطالس  زا  ياهلسلس  مان  روفغف ، [ 752]
ناوریق و ات  نیچ  روفغف  ورملق  زا  ایند -  رـسارس  و  مدربیم ! رـسب  شوخ ، ینمجنا  يهیاس  رد  و  لـگ ، هداـب و  یـشوخ ، ناـیم ، ینعی : [ 753]

میلست رس  تب ، زا  ناتسرپتب  شتسرپ  نوچمه  يوق  فیعض و  نآ  ربارب  رد  هک  يرعـش  دوب . هدش  رپ  نم  رعـش  زا  اج -  همه  نمی ، نیمزرس 
یب يادـخ  سپ  داتـسیا  زاب  دـنیاشوخ  قفوم  راک  زا  نم  سفن  هک  دوب  نیا  درک ، یهن  رعـش  نتفگ  زا  ارم  يدـهم  هاگنآ  دـندوب  هدروآ  دورف 

!. دنامیمن رادیاپ  راگزور  رد  زیچ  چیه  هک  ساپس  ار  کیرش 
ياهب هب  ار  یناوج  سابل  و  هداد ، ماـغیپ  نم  هب  شیادـف ! هب  مناـج  مدـید ، هک  ار  يزینک  ياـبیز  يهرهچ  نآ  ییاـبیز ! رظنم  هچ  ینعی : [ 754]
بیرف ار  وا  هن  نم ، هک  دنگوس  دـمحم  راگدرورپ  يادـخ  هب  ماهتـشاذگ . يرانک  ار  نآ  نم  هک  یلاح  رد  دوب ، هدرک  هضرع  نم  هب  ینیگنس 

. ماهتفرن نآ  لابند  ماهتفرگ و  رارق  نومزآ  ضرعم  رد  هک  اـسب  ماهدرک و  يراددوخ  یناوج  ياـهراک  زا  مراد . یناوج  يوزرآ  هن  مهدیم و 
مه نم  تسا و  هدرک  یهن  نانز  زا  ارم  گرزب  هاشداپ  منکیم  يراددوخ  نم  دـنک ، معنم  يزیچ  زا  وا  هاگره  تسا و  هدـش  عناـم  ارم  هفیلخ 

تبسن نم  مدرک . لمع  ماهدعو  هب  مداهنن و  اپ  ریز  ار  نآ  متـسب ، هک  ار  ینامیپ  دهع و  مدرک و  افو  ملوق  هب  نم  هکلب  مدرکن ! ار  وا  ینامرفان 
، مدنمقالع هچنآ  هب  نامیدن و  اب  سنا  هب  مرـش  يور  زا  و  مرادیرخ . دـشاب ، نارگ  ساپـس  رکـش و  ياهب  دـنچره  مریگلهـس و  نانمـشد  هب 

عنام نآ  زا  ارم  هفیلخ  تسا ؟ اـجک  رگید  وا  هناـخ  اـما  دـنکیم ، بلج  دوخ  هب  ارم  تسود  يهناـخ  دـسر ، ارف  ادرف  هک  یتقو  مراد . شیارگ 
!. متسین یضاران  و  مدرک ، يراددوخ  مه  نم  تسا و  هدش 

( ربهر  ) يدـهم رطاخ  هب  يرمق ! يهنارت  اب  هن  و  مراد ، يرادـید  بارـش  اـب  هن  و  کـچوک ، ياملـس  اـب  هن  مدرک ، نفد  ار  مسفن  ياوه  [ 755]
 - هدوتس دمحم -  نینمؤملاریما  رگا  تسین  راک  رد  ياهلیح  منکیم ، تیاعر  هک  تسا ، ام  نیب  رد  ینامیپ  متسش ، تسد  وا  لاصو  زا  مدرم ،
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نآ نم  رگید  ماهدرک ، نیگنـس  هانگ  زا  ار  دوخ  هک  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  مدرکیم ، راـطفا  نادـب  مدوشگیم و  ار  وا  ناـهد  هنیآ  ره  دوبن 
!. میازفیب راب  يور  هب  راب  هک  متسین  یسک 

ص 35. جاتلا : [ 756]
.5  / 5 یناغألا : [ 757]

ار وا  ضوع  دنوادخ  تسا  مرگرس  روبنط  فد و  اب  و  دنکیم ، انز  دوخ  ياههمع  اب  هک  ياهفیلخ  ینعی : ، 265  / 2 بهذلا : تارذش  [ 758]
. درک تنایخ  یسوم  هب  هزینرس  روز  اب  هک  دنک - ! تمحرم  ام  هب 

ص 34. كولملا : قالخا  [ 759]
!. روآ يور  وب ، گنرشوخ و  يهداب  هب  و  نک ! رود  دوخ  زا  ار  دوواد  نب  بوقعی  ینعی : ص 167 ، يرخفلا : [ 760]

. یسوسلارید تارایدلا »  » زا لقن  هب  ، 25 ص 26 -  ءاعلخلا ، ءافلخلا و  نیب  [ 761]
ص 100. تارایدلا : [ 762]

ص 36. سورعلا : ۀفحت  [ 763]
ص 61. رهامج : [ 764]

ص 101. یطفق : ءامکحلا  رابخا  [ 765]
، دنتفر اج  نآ  هک  یعقوم  رصم  نیمزرس ، رد  بویا ، یـسوم و  هک  تسنادیم  یـسابع  يدهم  رگا  ینعی : ص 125 ، ةاضقلا : ةالولا و  [ 766]

!. درکیمن مهتم  يراکتسرد  دوجو  اب  ار  بوقعی  دندرکیم ، هچ 
.134  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 767]

ص 103. يرایشهج : [ 768]
.346  / 6 دادغب : خیرات  [ 769]
.193  / 2 دادغب : خیرات  [ 770]

لاس 169. ياهدادیور  يربط : خیرات  [ 771]
.397  / 6 يربط : [ 772]

نیب یحو ، روتــسد  دنتــسه ! وا  ماــحرا  زا  هـک  يرگید  ناــشیوخ  نآ  هـن  تـسا  ص )  ) دــمحم ثراو  هـک  یــسک  رــسپ  يا  ینعی : [ 773]
نیا رگنایب  ماعنا  يهروس  دسریمن  یثرا  نانز  هب  نادرم ، دوجو  اب  تسین  تموصخ  تقو  هدرب ، نیب  زا  ار  ینمشد  امش ، نیب  ناگدازرتخد و 

( تسین نآ  رد  یمکح  ثرا  هب  عجار  هکلب  درادـن ! دوجو  دـشاب  بلطم  نیا  هب  ياهراـشا  هک  يزیچ  چـیه  ماـعنا  يهروـس  رد  ! ) تسا بلطم 
.!؟ دشاب ناگدازرتخد  نآ  زا  اهومع ،، ثرا  تسا ! یندشن  دشاب و  يزیچ  نینچ  دناوتیم  اجک 

دادغب ص یف  رعشلا  : ) باتک رد  هک  نانچ  تسا  یبلغت  ییحی  نب  دمحم  زا  راعشا  نیا  دناهتفگ : یـضعب  ص 214 ، یسربط : جاجتحا  [ 774]
دوش بترتـم  یمالـسا  راـثآ  ناکرـشم  هب  هک  تسا  یندـشن  و  تسین ، نکمم  دوشیم ؟ اـجک  تسا : نینچ  راعـشا  ینعم  تسا ، هدـمآ   ) 110

!! ثرا اـب  هطبار  هـچ  ار  ناگدـشدازآ  تـسا  یمهـس  چـیه  نودـب  وـمع ، هـک  یلاـح  رد  دـنربیم  ناشدـج  زا  ار  دوـخ  مهـس  ناـگدازرتخد 
نادـنواشیوخ و زا  ار  ثرا  هدـنام و  نادرگرـس  راشب ، هلـشنبا )  ) هک یلاح  رد  تسا ؟ هدـش  میلـست  ریـشمش ، سرت  زا  اهنت  هک  ياهدـشدازآ 

!. اهومعرسپ هن  دربیم ، ار  ثرا  تسا ، یمارگ  شمان  هک  همطاف ، رسپ  هک  یتسارب  دنکیم  عنم  ربمایپ  ماحرا 
نخـس اـی  و  دـیناشوپب ؟ ار  نآ  باـتهم  اـی  دـینک و  شوماـخ  دـیناوتیم  ناتیاهتـسد  اـب  ار  ناگراتـس  رون  نامـسآ  زا  امـش  اـیآ  ینعی : [ 775]
ناشیا ندوب  ثراو  رب  لافنا  هروس  هیآ  نیرخآ  تسا  هدومرف  ار  نآ  ربمایپ  هدرک و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  هک  دینکیم  در  ار ، ناتراگدرورپ 

!. دیرامش لطاب  ار  نآ  دیهاوخیم  امش  و  دهدیم ، یهاوگ 
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.144  / 3 دادغب : خیرات  [ 776]
ياهتفرگ کمک  هب  ار  اوقتاب  یمدمه  وکین  دـییوگب : اوران  دودرم و  هن  دوشیم ، تیادـه ، یتسرد  هب  شتفالخ  هک  يربهر  هب  ینعی : [ 777]

. ار دواد  نب  بوقعی  تاینید  ردارب 
تفالخ تسا  دواد  نب  بوقعی  تقیقح  رد  هفیلخ  هک  يدرم  تیصخش و  نیا  اب  يدهم ! دنکن ، درد  تتسد  ینعی : ، 10  / 2 ءادفلاوبا : [ 778]

!. دییوجب رامزم  ین و  نیب  رد  ار  ادخ  هفیلخ  مدرم ! يا  هتفر ، نیب  زا  امش 
رارق نآ  رد  نادنز  نیا  هک  ینابایخ  و  دوب ، هتخاس  هزاورد  مد  هفوک  هرـصب و  هار  نیب  روصنم  هک  دوب  یگرزب  کیرات  نادـنز  قبطم ، [ 779]

ياهنادـنز نیرتمهم  زا  مکحم ، ییاههیاپ  اب  راوتـسا  ییانب  ياراد  نادـنز  نیا  دـشیم . هدـیمان  قبطم -  نادـنز -  ناـمه  ماـن  هب  دوب ، هتفرگ 
هک تسا  هدـمآ   ) يرخفلا ص 221  ) باــتک رد  و  یـسابع ص 34 .(  تفالخ  دـهع  رد  دادـغب  . ) دوب اپرـس  لکوتم  نامز  اـت  و  دوب ، دادـغب 

ینامـسیر اب  ار  دواد  نب  بوقعی  و  دندرکیم ، ینادنز  اجنآ  رد  ار  ناینادنز  هک  تشاد ، اهلولـس  کچوک و  گرزب و  قاطا  نیدنچ  قبطم » »
. دروخیمن مشچ  هب  ییانشور  اجنآ  رد  هک  دندروآ  دورف  یلاچهایس  هب 

بوقعی هک  تسا  هدمآ  ، 141  / 1 ةدشلا : دـعب  جرفلا  باتک  رد  و  . 161 ص 163 -  يرخفلا : ، 119 ص 121 -  باـتکلا : ءارزولا و  [ 780]
. مدنام اج  نآ  رد  لاس  هدزناپ  نم  دندرک و  انب  يدننام  دبنگ  قبطم »  » رد نم  يور  رب  تفگ : دواد  نب 

هیآ 33. فارعا : يهروس  [ 781]
هیآ 219. هرقب : يهروس  [ 782]

.48  / 4 راونالاراحب : [ 783]
ص 316. راتخملا : ۀنیدم  یف  رابخالا  ةدمع  [ 784]

.393  / 3 یبوقعی : خیرات  [ 785]
.248  / 4 راونالاراحب : [ 786]

ص 24. ساربن : [ 787]
م. مکماحرا .»» اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  متیسع  لهف  : » تسا نینچ  هکرابم  هیآ  هیآ 22 ، دمحم : هروس  [ 788]

بـش يهمین  رد  يدهم  دیوگیم :  264  / 2 بقانم : رد  بوشآ  رهـشنبا  . 493  / 4 نایعالا : تایفو  ، 30  - 31  / 13 دادغب : خـیرات  [ 789]
ام ار  تدوـخ  عـضو  اـما  تسا  رتنشور  باـتفآ  زا  اـم  هب  تبـسن  تردارب  ردـپ و  تیمیمـص  تفگ : وا  هب  و  تساوـخ ، ار  هبطحق  نب  دـیمح 

و درادساپ ! ار  وت  ماقم  ادخ  تفگ : يدهم  منکیم ، راثن  امـش  هار  رد  ار  مردام  ردپ و  دنزرف و  نز و  ناج ، لام و  تفگ : دـیمح  مینادیمن !
یلع دوخ ، باوخ  رد  و  دیباوخ ، بش  نآ  يدهم  دـشکب ، یناهگان  هاگرحـس ، ار  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  ات  داد  روتـسد  تسب و  نامیپ  وا  اب 

هک يروتـسد  زا  ار  دیمح  تساخرب و  كانمیب  باوخ  زا  دناوخیم ، متیـسع »... لهف   » ار هیآ  نیا  هدرک و  وا  هب  ور  هک  دـید ، ار  مالـسلاهیلع 
. دیشخب وا  هب  یلاوما  هداد و  رارق  مارتحا  دروم  ار  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  و  تشادزاب ، دوب ، هداد 

.252  / 11: راونالاراحب ص 136 ، راصبالا : رون  [ 790]
راگزور اب  زورکی ، يزرابم ، درم  ره  دـندمآرد ، ییوم  ییاهسابل  و  ازع ، گنر  هب  ییاههماج  اب  نانز  نآ  ینعی : ص 157 ، يرخفلا : [ 791]

ییارـسهحون نتـشیوخ  رب  دوخ  وت  دـنیرگب  وت  رب  هک  ینآ  زا  ریزگان  رگا  سپ  ینک ، حون  رمع  هک  دـنچره  یتسین  هنادواج  وت  دراد  هزراـبم 
!. نک

ص 75. كوبسملا : بهذلا  ۀصالخ  [ 792]
ص 84. مالسلا : راد  یف  مالسالا  ةراضح  [ 793]

ص 128. یسابع : رصع  [ 794]
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.241  / 5 یناغألا : [ 795]
.6  / 5 یناغألا : [ 796]

ص 144. يرایشهج : [ 797]
.216  / 5 یناغألا : ، 489  / 6 يربط : [ 798]
ص 35. كولملا : قالخا  یف  جاتلا  [ 799]

.136  / 3 یبوقعی : [ 800]
ریـصق يزعلادبع  نب  دسا  نب  بلطم  نب  دسا  نب  بلطمنبا  دوسا  نب  ۀعمز  نب  هللادبع  نب  ةدیبعوبا  رتخد  وا  و  هدوب ، بنیز  ردام  دنه ، [ 801]

، تفرگ يو  زا  ار  شیوخ  ثاریم  درم ، کلملادبع  هک  یتقو  تسا ، هدوب  ناورم  نب  کلملادبع  رـسمه  نسح  نب  هللادـبع  زا  شیپ  يو  دوب ،
رد ياهداـتفا  وا  لاـم  عـمط  هب  اـیآ  تفگ : درک و  در  ار  وا  همطاـف  نک ! يراگتـساوخ  نم  يارب  ار  دـنه  تفگ : همطاـف  شرداـم  هـب  هللادـبع 

نمـض يو  تفر  بنیز  ردپ  دزن  دوخ  تشاذـگ و  دوخ  لاح  هب  ار  شردام  هللادـبع  یتشادـن . یتورث  ياهدیـسر  نس  نیا  هب  وت  هک  یتروص 
: تفگ وا  هب  تفر و  شرتخد  دزن  و  شابن ، تحاران  مروآیم ، رد  وت  يرـسمه  هب  ار  وا  تفگ : تفریذپ و  ار  وا  داهنـشیپ  ییوگدـمآشوخ ،
وا يرـسمه  هب  ار  امـش  نم  تفگ : دـیتفگ ؟ هچ  امـش  تفگ : بنیز  دـنکیم ، يراگتـساوخ  وت  زا  هدـمآ و  نسح  نب  هللادـبع  کنیا  مرتخد !

یلاح رد  دمآ ، شردام  دزن  تشذـگ  هک  زور  تفه  دوب ، ربخیب  هللادـبع  ردام  تفرگ ، تروص  جاودزا  درک و  دـییأت  زین  بنیز  مدروآرد ،
هک یسک  نآ  زا  تفگ : تساجک ؟ زا  اهسابل  نیا  مرسپ ! دیسرپ : وا  زا  شردام  دوب ، هدرک  ضوع  ار  شیاههماج  و  دوب ، رطعم  شـسابل  هک 

.209  / 18 یناغا : تفریذپ . دهاوخن  ارم  يرسمه  يدرکیم ، رکف  وت 
اهیئاد و زا  يراد ؟ رادفرط  ردـقچ  زاجح  رد  وت  هک  دـنه  دـیز و  رـسپ  يا  ینادیمن  ایآ  ینعی : ، 431 ص 432 -  نییبلاطلا : لـتاقم  [ 802]

.!؟ دنمتکوش صلخم و  راوگرزب ، دادجا 
.436 ص 441 -  نییبلاطلا : لتاقم  [ 803]
.436 ص 441 -  نییبلاطلا : لتاقم  [ 804]
.436 ص 441 -  نییبلاطلا : لتاقم  [ 805]
.436 ص 441 -  نییبلاطلا : لتاقم  [ 806]

ص 437. نییبلاطلا : لتاقم  [ 807]
وا و  تخاس ، هنیدم  یلاو  ار  یلع  نب  یسیع  نب  قاحسا  يداه ، یسوم  هک  تسا  هدمآ  ص 243  نییبلاطلا : لتاقم  رد  ، 74  / 5 لماک : [ 808]

. داد رارق  دوخ  نیشناج  ار  هللادبع  نب  زیزعلادبع  هب  فورعم  باطخ  نب  رمع  نادنزرف  زا  يدرم  زین 
5 نادلبلا : مجعم  تسا . مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تاقدص  هلمج  زا  و  هنیدم ، یکیدزن  رد  نسحینب -  هب  قلعتم  یلزنم -  مان  هقیوس : [ 809]

.18 / 
سپ مناوخیم ، ربمایپ  تنس  دوخ و  باتک  هب  ار  امـش  نم  : » تفگ دوخ  هبطخ  نایاپ  رد  نیـسح  هک  دسیونیم  دوخ  خیرات  رد  يربط  [ 810]

«. مرادن امش  ندرگ  رد  یتعیب  رگید  مدرکن ، افو  ملوق  نیا  هب  رگا 
ص 484. لتاقم : [ 811]
.25  / 10 يربط : [ 812]
ص 490. لتاقم : [ 813]

. دوب يدنا  دص و  دش ، هدیرب  هک  ییاهرس  ددع  دیوگیم : دوخ ج 10 ص 28  خیرات  رد  يربط  [ 814]
ص 453. لتاقم : [ 815]
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. دندز ندرگ  ار  وا  یعضو  نیرتدب  اب  و  دش ، ریسا  نایرج  نیا  رد  هک  تسا ، مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  دوصقم ، [ 816]
.67  / 1 ءاصقتسالا : تسا . ینثم  نسح  نب  قاحسا  نب  هللادبع  هکتاعنبا ، زا  دوصقم  [ 817]

وا هک  هکتاع  دنزرف  رب  نسح و  رب  و  نیسح ، نامرورس  دیس و  رب  میرابب  کشا  دیاب  ینعی :  )، 248 ج 3 ص 249 -  : ) بهذلا جورم  [ 818]
هتشک ساره  سرت و  نودب  كابیب و  دندوب -  یناراوگرزب  دنتشاذگاو ، خف  رد  نطو ، زا  رود  نادادماب ، ار  نانآ  دندرک ، نفد  نفکیب ، ار 

، دـنتفای تیادـه  ناشیا  دـج  يهلیـسو  هب  مدرم  دـندودز ! دنتـسش و  دوخ  زا  دـنیوشب ، سابل  زا  هک  یکرچ  دـننامه  ار  ینوبز  تلذ و  دـندش 
. تسا یتنم  مدرم  رب  ار  ناشیا  نیاربانب 

. تسا هدمآ  رمهنم » «، » نتهنم  » ياج هب  نادلبلا  مجعم  رد  [ 819]
. تسا هدش  تبث  نهی ، مل  مث  مجعم : رد  [ 820]

و دمآ ، نسح  نادنزرف  رس  رب  هک  یبئاصم  نآ  رطاخ  هب  دیرابب ! کشا  اسآلیـس  نم ! نامـشچ  يا  ینعی : ص 460 ، نییبلاطلا : لتاقم  [ 821]
هب تسـشنیم  اهنآ  رب  ناهاگحبـص  منبـش  ياههرطق  دیزویم و  اهندب  نآ  رب  داب  هک  یلاح  رد  هداتفا ، خف  نابایب  رد  اههتـشک  مدید  دوخ  نم 
هک نیا  دوجو  اب  دـشیم ، بآ  هصغ  زا  شلد  دوب ، هدـید  ار  اهنآ  ص )  ) دـمحم رگا  هک  دـندنکفا  نابایب  نآ  رد  ار  ناشیاهناوختـسا  يروط ،

امـش هک  دسرپب  نانآ  زا  ص )  ) ربمایپ رگا  دنیوگیم ؟ هچ  اهنآ  تسا ، هدوب  ناگتـشذگ  نیب  رد  دقح ، يزوتهنیک و  ینمـشد و  اهنآ  زا  شیپ 
زا هن  مادـک  چـیه  نمی ، زا  یلیابق  هن  هعیبر و  هن  رـضم ، هلیبق  مدرم  هن  داد ؟ دـنهاوخ  یخـساپ  هچ  اهنآ  دـیدرک ، هچ  ام  اـب  راـگزور  لوط  رد 

تمرح اهلیف  هک  یلاح  رد  دنتـشادن ! ار  نانآ  تمرح  ساـپ  هنوگچ  ناـنیا  رب  ياو  دـندرب ، مشخ  ناـنآ  رب  مه  هن  و  دـندرک ، تیاـمح  ناـشیا 
. دنتشاد ساپ  تیب  يهرابرد  ار  نکر  بحاص 

.29  / 10 يربط : خیرات  [ 822]
ص 453. نییبلاطلا : لتاقم  [ 823]

ياههیفاق اب  ار  يراعشا  دیدش -  نفد  ینابایب  رد  هک  نآ  زا  سپ  امش -  دیابن  رگید  ام ! ياههدازومع  ینعی : ، 308  / 6 نادلبلا : مجعم  [ 824]
، ریشمش مکح  هکلب  دنیشنب  يرواد  هب  ای  و  دوش ، بولغم  روهقم و  و  دسرب ، وا  هب  امش ، تسد  هک  میتسین  یناسک  نوچ  ام  دیناوخب  روآنزح 

هکلب میاهدرکن  متس  ام  هن  میدرک ، متس  ام  دییوگب ، امش  رگا  میدش  یضار  دش ، یضار  ریشمش  هچنادب  مه  ام  و  دنکفا ، هیاس  امـش  نایم  رد 
. میدرک اوعد  حرط  هتساخرب و  زیتس  هب  يدب  هنوگ  هب  مه ، اب  ام 

.278  / 11 راونالاراحب : [ 825]
تعیب ص )  ) ربمایپ اب  هبقع  رد  هک  تسا  يرفن  داتفه  نآ  زا  یکی  و  ص )  ) ادـخ لوسر  رعاش  یجرزخ  بعکیبا  نب  کلام  نب  بعک  [ 826]
تحت لیربج  مههوجو  دری  ذا  ردـب  رئبب  و  دـیوگیم : وا  و  دوب ، ص )  ) ربمایپ هارمه  هب  ردـب -  گنج  زج  هب  اـهگنج -  ماـمت  رد  و  دـندرک ،

اهلک ةدایـسلا  مهلـصال  موق  لصفملا  ناسللا  مکغلبی  سیل  ام  مکابح  هلالا  نا  امـشاه  ای  دیوگیم : مشاه  حدـم  رد  و  ص .)  ) دـمحم انئاول و 
نینمؤملاریما ماـما  تفـالخ  ناـمز  رد  يو  لـمحملا  ناـمزلا  ربغ  اذا  يدـنت  لـسرملا  یبـنلا  مهعرف  امدـق و  مهفکا  نوطب  يرت  هوجولا  ضیب 

ص 342. ءارعشلا : مجعم  تفر . ایند  زا  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  هک  نیا  زا  سپ  مالسلاهیلع ،
روهشم مان  نآ  هب  هک  دندوب  هداد  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  نآ  شیرق  يردقب  دندرکیم ، تسرد  درآ  زا  هک  تسا  اذغ  یعون  هنیخـس ، [ 827]

. دندش
دنوادخ تسد  رد  و  دندشیم ، بولغم  دـیاب  نانآ  هکنیا  لاح  دـندرگیم و  زوریپ  ناشراگدرورپ  رب  هک  دنتـشادنپیم  شیرق  ینعی : [ 828]

. دناتسکش هب  موکحم  بلاغ ، رایسب 
!. رمع لوط  یتمالس و  هب  عبرم ! يا  ار  وت  داب  تراشب  دروآیم ، رد  اپ  زا  ار  عبرم  يدوز  هب  هک  دوب  دقتعم  قدزرف  [ 829]

م. میدرک . همجرت  ار  همه  هک  دراد  هفاضا  فلتخم  ياهتمسق  رد  یتالمج  نینچمه  تسا و  هدمآ  [ 830]
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و دور ، ـالاب  نامـسآ  هب  هکلب  ددرگن ، اور  نیمز  رد  هک  ییاـعد  اـسب  ینعی : دورن ،» هار  نیمز  رد  هک  يورهر  اـسب  . » 378  / 2 بقانم : [ 831]
رد دسرن و  اج  نآ  هب  ياهراوس  چیه  هک  دور  ییاج  نآ  هب  دریگ ، ماقتنا  نارگمتـس  زا  و  دـسر ، تباجا  هب  هک  دوشن  نآ  عنام  تفاسم  يرود 
رب ار  دوخ  یکیرات  يهدرپ  بش ، هک  یلاح  رد  دوریم  شیپ  بش  زا  رتولج  وا  درادن  زاب  يورـشیپ  زا  ار  نآ  تفاسم  دعب  دـنامن و  اج  چـیه 

دنبوکب ار  نامـسآ  ياهرد  ناگدنبوک ، لیبق  نآ  زا  هاگره  دوشیم ، هدوشگ  نآ ، زا  رتالاب  نامـسآ و  ياهرد  تسا  هدرتسگ  هدیباوخ  وربش 
هک مراودیما  دنوادخ  هب  نانچ  نم  تسا و  اونـش  انیب و  دنوادخ  هچ  دراذگیمن ، تباجا  نودب  شلها  رب  ار  نآ  دـنوادخ  دوش ، دراو  هاگره 

. دنکیم هچ  وا  هک  منیبیم  نظ  نسح  داقتعا و  اب  ایوگ 
.33  / 10: يربط [ 832]

.36  / 10 يربط : [ 833]
.138  / 3 یبوقعی : ص 175 ، يرایشهج : [ 834]
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