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البرکب دعس  نب  رمع  44دورو 

شنارای ماما و  تداهش  اروشاع و  51عیاقو 

تیبلها تراسا  اروشاع و  زا  سپ  عیاقو  63حرش 
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77مشاهینب

نارای 79باحصا و 
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؟ تسیک نیسح 

باتک تاصخشم 

1374 هللالضف - ، یناپمک ، هسانشرس : 
یناپمک هللالضف  تسیک /؟ نیسح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

4  [ شیاریو  : ] تساریو تیعضو 
.1370 یغورف ، نارهت :]  : ] رشن تاصخشم 

هنومن 397 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 2000 لایر ؛  2000 لایر ؛  2000 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
لایر  1378  : ناتسمز 15000 مشش : پاچ  تشاددای : 

لایر  22000 1382 ؛ متفه : پاچ  تشاددای : 
.؟ تسیک نیسح  (ع :) نیسح ماما  یناگدنز  فطع : ناونع  تشاددای : 

. نادیهش رورس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  تسیک ؟ (ع ) نیسح دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
393 [ - 391 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

. نادیهش رورس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  تسیک ؟ (ع ) نیسح دلج :  يور  ناونع 
.؟ تسیک نیسح  (ع :) نیسح ماما  یناگدنز  فطع :  ناونع 

نادیهش رورس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  تسیک ؟ (ع ) نیسح رگید :  ناونع 
؟ تسیک نیسح  (ع :) نیسح ماما  یناگدنز  رگید :  ناونع 

ق61 البرک ، هعقاو  عوضوم : 
4 ق61 -  موس ، ماما  (ع ،) یلع نبنیسح  عوضوم : 

BP41/5/ك8ح5 1370 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

م3087-70 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ظیرقت

ار اتکی  قلاخ  هزادـنا  دـحیب و  ساپـسمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبیلمآ  یقت  دـمحم  خیـش  جاح  ياـقآ  باـنج  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  ملق  هب 
ار وا  ندـناوخ  نتـشونب و  دـیناشوپ و  تمکح  شناد و  سابل  وا  ياـبیز  تماـقب  دـیرفآ و  ار  ناـسنا  دوخ  دودـحمان  دوجب  هک  تسا  راوازس 

شنینزان مسا  نوچ  شفیرش  تاذ  هک  شناگدوتس  رالاس  رورـس و  امیـسال  داب  شناگدیزگرب  كاپ  ناور  رب  اهتنمیب  دورد  .و  درک زارفارس 
نیا رد  هک  دنهاگآ  لامک  تریـصب و  لضف و  لها  مارک و  نادنمـشناد  دعب -  .و  داب شراهطا  لسن  داجما و  دالوا  رب  تسا و  كاپ  هدوتس و 

لـضف و باـبرا  دراد و  يرگهوـلج  يزرطب  زورب و  یلکـشب  يزور  ره  رد  هک  نوگاـنوگ  تسا  یتاـیقرت  ار  لاـمک  ملع و  هدـنخرف  يهرود 
ادیوه زراب و  ار  دوخ  رارسا  تاروتـسم و  هدروآرد و  شیامن  ضرعمب  ار  دوخ  ریامـض  تانونکم  بوغرم  یجهن  بولطم و  یهجوب  شناد 

زا رتحیلم  رتنیریـش و  و  هحفـص 4 ] تساخ [  لزا  نسح  زا  شبنج  نیا  تسخن  تسا  اـضاقت  شنیا  نسح  تسه  اـج  رهب   - یلب دـننزاسیم 
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ةرخالا ایندلا و  ریخ  هل  یلاعت  هللا  عمج  یناپمک  هللالضف  ياقآ  بانج  دنمشناد  بیدا  دنمجرا و  لضاف  ياویش  ملقب  هک  تسا  یشراگن  همه 
نیسحلا هللادبعیبا  ترضح  نینوکلا  دیس  نامولظم  رالاس  نادیهش و  رورس  تاکرب  اب  تالاح  هدرک و  ینارنخـس  تاعوضوم  نیرتهب  زا  هک 

هازجف دناهتشاذگ  یمارگ  ناگدنناوخ  سرتسد  رد  هتشون و  یبولـسا  نیرتهب  اب  هحیحـص  ذخآم  زا  تیاهن  ات  تیادب  زا  ار  هتبرت  ءادف  انحاورا 
یلوالا يدامج  هام  مشش  هبنـشجنپیلمآ  یقت  دمحم  ینافلا  فیعـضلا  هررح  . هاضرا هنع و  یـضر  ارون و  فرح  لکب  هاطعا  اریخ و  یلاعت  هللا 

هحفص 5 ]  ] 1385

همدقم

تسوا و يهقلطم  تردـق  لیلد  یناکما  ملاوع  یتسه  هک  تسازـس  يدوجولا  بجاو  يایربک  تحاس  رب  هبئاشیب  ياـنث  دـمحیلاعت و  همـسب 
يایـصوا ءاـیبنا و  متاـخ  رب  اـصوصخم  یهلا  ناربمغیپ  ناگداتـسرف و  رب  دودـحمان  دورد  . وا يهغلاـب  تمکح  رثا  شنیرفآ  تادوجوم  ماـظن 

فیلأت زا  ضرغ  دـعب -  اما  . تسا هتفریذـپ  نایاپ  وا  دوجوب  تلاسر  رتفد  قاروا  هتـشگ و  موتخم  شیمان  مانب  توبن  راموط  هک  داب  وا  یمارگ 
مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسح  ترـضح  ناگدازآ  رورـس  نادیهـش و  رالاس  یناگدنز  تایـصوصخ  تالاح و  زا  يرـصتخم  نایب  باتک  نیا 

نینچ يرآ  تسا  هتـشگ  تبث  راگزور  يهحفـص  رب  رهدـلادبا  شراختفارپ  ماـن  هدـنکفا و  نینط  اهـشوگ  رد  وا  يزاـبناج  يهزاوآ  هک  تسا 
يهصرع هک  تسنیا  تسا  یهیدـب  ملـسم و  هچنآاـم  ماود  ملاـع  يهدـیرج  رد  تسا  تبث  قـشعب  دـش  هدـنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره  : تسا

هحفــص 6] ثداوـح [  تـالوحت و  نـینچ  ریثأـت  ءاـشنم  هراوـمه  ناـهج  غـباون  هدوـب و  یعاـمتجا  خـیرات و  تـالوحت  لـحم  یتـیگ  رواـنهپ 
طوقـس و زا  يریگولج  تلم و  موق و  ءالتعا  یقرت و  نانآ  یلاع  فده  هدادـن و  تیمها  دوخ  یـصخش  یناگدـنزب  گرزب  نادرم  . دنـشابیم
زا سپ  نانآ  مان  لیلد  نیمهب  دـنروآیم ، لـمعب  دوخ  یئاـناوت  دـح  اـت  ار  مزـال  شـشوک  يراکادـف و  هار  نیا  رد  دـشابیم و  نآ  لالحمـضا 

یمان نادرم  نایم  رد  . دنکیم هولج  اهنآ  تامدـخ  تیمها  یگرزب و  تبـسن  هب  ناشیگرزب  تیمها و  هتـشگ و  ماع  صاخ و  دزنابز  ناشگرم 
تـسا هتخاس  توهبم  ناریح و  ار  یناسنا  لوقع  شریظنیب  يراکادف  هدوبر و  ناگمه  زا  ار  تقبـس  يوگ  شترهـش  هک  یـسک  اهنت  خـیرات 
میلست رس  وا  تمه  ولع  حور و  تمظع  ربارب  رد  ایند  مدرم  مامت  هک  دشابیم  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ینعی  باتک  نیا  ناتـساد  نامرهق 

گرزب و ناـنچ  تسا  هداد  ماـجنا  دوـخ  یناگدـنز  ياـههام  نیرخآ  رد  سدـقم  دوـجو  نیا  هک  یئاـهراک  اریز  دـناهدروآدورف  عوـضخ  و 
زا سپ  ناـهج  ثداوح  نیرتمهم  . دـید دـهاوخن  زین  دـبا  اـت  هدـیدن و  نونک  اـت  ارنآ  دـننام  راـگزور  مشچ  هک  تسا  هداـعلاقراخ  ریظنیب و 

یهاگ هچنانچ  هدنام و  شومارف  يهتوب  رد  يدنچ  زا  سپ  ایند  ناروآمان  نانامرهق و  نیرتگرزب  مان  ددرگیم و  هنهک  ینامز  كدنا  تشذگ 
اهنابز رس  رب  اهنرق  تشذگ  زا  سپ  ع )  ) نیسح يابیز  مان  هک  تسا  يرـس  هچ  سپ  دنکیمن  اهلد  رد  يریثأت  نادنچ  دوش  هدروآ  نابز  رب  مه 

نا ایازرلا و  لک  : مولعلارحب دیـس  موحرم  هتفگ  بوخ  هچ  دـنکفایم ؟ شپط  رد  ار  ناگدنونـش  ياـهلد  وا  يراکادـف  بئاـصم و  رکذ  هدوب و 
دنوشیم شومارف  ینامز  نتـشذگ  زا  سپ  دنـشاب  گرزب  هچ  رگا  ایالب  بئاصم و  عیمج  ) هعیاقو یـسنت  فطلا ال  يوس  یـسنت  اهعیاقو  تلج 

هک دـیدرگ  دـهاوخ  مولعم  دوش  یـسررب  رما  قـیقحت  رظن  زا  رگا  هحفـص 7 ] دوشیمن [ .) شومارف  نآ  عیاـقو  زگره  هک  ـالبرک  ناتـساد  زج 
ات نیمز  زا  توافت  نودرگ  هام  ات  نم  هام  نایم  : رگید ترابعب  تسین و  سایق  لباق  خـیرات  نادرم  ریاس  لامعا  اب  مالـسا  نامرهق  نیا  يزابناج 

عوـن نیا  تسوا و  يزاـبناج  يراکادـف و  نویدـم  مالـسا  فـینح  نـید  ياـقب  هـک  تـسا  رظن  نـیا  زا  وا  یگرزب  ترهـش و  اریزتسنامـسآ 
نیا رد  يدایز  ياهباتک  . تسا هقباسیب  الماک  یخیرات  ثداوح  ظاحل  زا  لمحت  لباقریغ  بئاصم  لابقتـسا  یتشذـگدوخ و  زا  يراکادـف و 

ظاحل زا  ار  بلطم  افرـص  اهنآ  زا  یـضعب  دـناهدومن  حرطم  ار  عوضوم  تهج  کی  زا  ناگدنـسیون  زا  کی  ره  هک  تسا  هدـش  هتـشون  هنیمز 
هدومن ءافتکا  تمصع  تیب  لها  تراسا  نایرج  ای  ماما و  ياهيراتفرگ  بئاصم و  رکذب  طقف  مه  ياهدع  هدرک و  لیلحت  هیزجت و  یخیرات 
دانتسا یبتکب  مه  یخرب  تاجردنم  هدش و  هتشون  تنـس  لها  نیخروم  تاقیقحت  يانبم  رب  لتاقم  نیا  زا  یـضعب  دناهتـشون  لتقم  عقاو  رد  و 

ای فیرحت و  ارارطـضا  ای  ادـمع  ار  بلاطم  ياهراپ  هجیتن  رد  دناهتـسیزیم و  هیماینب  يافلخ  ناـمز  رد  اـهنآ  ناگدنـسیون  هک  تسا  هدـیدرگ 
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ناکمالایتح هک  تسنیا  دشابیم  هجوت  لباق  باتک  نیا  رد  هچنآ  . دنامب هیـشوپ  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  لئاضف  هک  دناهدرک  دومناو  يروط 
هیزجت و ینید  یعامتجا و  یخیرات و  رظن  زا  مالسلاهیلع  ماما  تداهـش  عوضوم  دوش و  هتـشون  قیقحت  يور  زا  نآ  بلاطم  تسا  هدش  یعس 

تداعـس قیفوت  نانم  دـنوادخ  زا  نونکا  . دـشاب همزال  لئاسم  يهیلک  عماـج  لاـح  نیع  رد  تسا  راـصتخاب  باـتک  هکنیا  اـب  ددرگ و  لـیلحت 
هاگـشیپ رد  ةاجزم  تعاضب  نیا  دـیاش  هک  مناسرب  رخآب  ماهدرک  عورـش  هک  ار  یمهم  راک  نیا  ات  دـهد  يراـی  هار  نیا  رد  ارم  هکم  مبلطیم 

هحفـص ددرگ [ . متاجن  يهیام  دسریم  نونب ) لام و ال  عفنی  موی ال   ) باطخ هک  رـشح  زور  رد  دتفا و  لوبق  دروم  مالـسلااهیلع  همطاف  دنزرف 
یناگدنز لوا -  شخب  . دناسریم یمارگ  ناگدننک  هعلاطم  ضرعب  ریز  حرشب  شخب  شش  رد  ار  باتک  تاجردنم  همدقم  نیا  هب  هجوت  اب  [ 8

زور ات  هنیدـم  زا  تکرح  زور  زا  ماما  یناگدـنز  مود -  شخب  . وا يهیلاـع  تافـص  رکذ  هنیدـم و  زا  جورخ  اـت  تدـالو  زور  زا  ع )  ) نیـسح
تمـصع و تیب  لها  تراـسا  اروشاـع و  زا  سپ  عیاـقو  حرـش  موس -  شخب  (. يرجه لاـس 61  مرحم  ات 10  لاـس 60  بجر   28  ) تداهش

 - مشش شخب  . وا مایق  زمر  ماما و  تداهـش  عوضوم  لیلحت  هیزجت و  مجنپ -  شخب  . ماما نارای  باحـصا و  دالوا و  مراهچ -  شخب  . تراهط
هحفص 9 ] یناپمک [  هللالضفدابعلاب  ریصب  هللا  نا  هللا  یلا  يرما  ضوفا  .و  ماما يهلتق  زا  ماقتنا  یفقث و  هدیبعیبا  نب  راتخم  جورخ 

مراهچ پاچ  يهمدقم 

رد هک  تسناد  مزـال  هدـنراگن  دـسریم  عـبطب  راـب  نیمراـهچ  يارب  یمارگ  ناگدـننکهعلاطم  لابقتـسا  نسح  رثا  رد  باـتک  نیا  هـک  نوـنکا 
يهلیسوب ریخا  ياهلاس  رد  هک  یفلتخم  بتک  ربتعم و  عبانم  زا  هدافتسا  اب  ار  ياهدنزرا  بلاج و  بلاطم  هدومن و  رظن  دیدجت  نآ  تاجردنم 

باتک شراگن  کبـس  رد  هدروآ و  تسدـب  تسا  هدـیدرگ  فیلأت  ناـبز  یبرع  کـلامم  هچ  ناریا و  روشک  رد  هچ  نادنمـشناد  نیققحم و 
تحاسب نادـنمهقالع  نارادتـسود و  ات  دـیامن  یـسوسحم  توافت  یلبق  ياهپاچ  اب  افیک  امک و  نآ  مراـهچ  پاـچ  هکیروطب  دـهد  یتارییغت 

یلصا تاعوضوم  ظفح  اب  اذل  دنشاب  هتشاد  نایعیش  میس  ماما  نادیهش و  رورس  مایق  للع  یناگدنز و  خیراتب  يرتشیب  یئانشآ  ینیسح  سدق 
نابحاصب باتک  تروصب  ار  هجیتن  لیدـعت و  حرج و  ار  هجردـنم  بلاطم  تسا  هدـیدرگ  دـیق  زین  یلبق  ياهپاچ  رد  نآ  تسرهف  هک  باـتک 

لوبق دروم  فیرشلا  هجرف  هللا  لجع  رصع  یلو  ترـضح  هاگـشیپ  رد  زیچان  تمدخ  نیا  هک  تسا  دیما  دیامنیم و  میدقت  تریـصب  قوذ و 
 ] یناپمک هللالضف  . نیحلاـصلا هللاداـبع  یلع  اـنیلع و  مالـسلا  دـشاب و  هدوب  ترخآ  يهشوت  زین  ریـصقت  اـپ  ارـس  ریقح  يارب  هدـیدرگ و  عقاو 

هحفص 12 ]

وا يهیلاع  تافص  رکذ  هنیدم و  زا  جورخ  زور  ات  تدالو  زا 

بسن بسح و  تدالو و  خیرات 

ملاعب ناور  کلم  هتـسد  هتـسد  هک  یلجت  هدرک  رون  هچتسارهز  شردام  هک  يزیزع  داهن  مدـق  یلع  يارـس  رد  هک  تمحر  يهدژم  دیـسر 
راچد دبالایلا  ار  تیرشب  ملاع  شدوجو  هک  يدولوم  هنیدم  رد  يرجه  مراهچ  لاس  نابعش  میـس  هبنـشجنپ  زور  رد  ؟ تسالاب ملاع  یلفس ز 

تدالو ینیلک  موحرم  دنراد  رظن  فالتخا  وا  تدالو  زور  رد  نیخروم  . داهن یتسه  يهصرعب  اپ  تلاسر  نادناخ  رد  هدومن  تریح  رـسحت و 
لاس نابعش  مجنپ  هبنشجنپ  ای  نابعش و  میس  هبنـش  هس  ار  تدالو  زور  یـسربط  مالـسالا  نیما  [ . 1 . ] تسا هتشون  يرجه  میـس  لاس  رد  ار  وا 
دیهش هحفص 13 ] [ . ] 3 . ] دناهتشون يرجه  مراهچ  لاس  نابعـش  مجنپ  بش  رد  سواطنبا  دیفم و  خیـش  [ . 2 . ] تسا هتـشون  يرجه  مراهچ 

. تسا هتشون  يرجه  مراهچ  لاس  نابعش  مجنپ  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  [ . 4 . ] دناهتشون يرجه  میس  لاس  لوالا  عیبر  رخآ  یسوط  خیش  لوا و 
[6 . ] تسا هدش  عقاو  مراهچ  لاس  زا  نابعش  هام  موس  رد  هفرشم  هنیدم  رد  هک  تسنآ  هیماما  ءاملع  نایم  رهـشا  دسیونیم  یـسلجم  همالع  [ . 5]
یئابیز و لامک  رد  یحور  یمـسج و  ياوق  رظن  زا  نیقیرف  قافتاب  فصولاعم  دوب  هدـش  دـلوتم  ههامـشش  هکنیا  اب  یتیاور  رباـنب  لـفط  نیا  .
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یلاما رد  قودص  خیش  . تشاذگ نیسح  ار  يو  مان  ترضحنآ  دندرب و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  روضحب  ار  وا  تدالو  زا  سپ  . دوب لادتعا  تیاهن 
ص)  ) دمحم يارب  هک  درک  یحو  لیئربجب  لجوزع  يادـخ  دـش  دـلوتم  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوچ  دومرف  مراهچ  ماما  هک  دـنکیم  لقن  دوخ 

راذگ مان  نوراه  رـسپ  مانب  ار  وا  تسا  یـسومب  تبـسن  نوراه  نوچ  وت  هب  تبـسن  یلع  وگب  وگ و  تینهت  واب  ورب  تسا  هدش  دـلوتم  يرـسپ 
ربتعم دنسب  زین  نارگید  یسوط و  خیش  [ . 7 . ] راذگب نیسح  ار  شمان  تفگ  تسا  یبرع  نم  نابز  دومرف  ریبش  تفگ  دوب ؟ هچ  شمان  دیسرپ 

ارم دنزرف  هک  دومرف  ار  سیمع  تنب  ءامسا  ص )  ) لوسر ترضح  دش  دلوتم  ع )  ) نیسح ماما  نوچ  هک  دناهدرک  لقن  ع )  ) اضر ترـضح  زا 
تـشاذگ دوخ  نماد  رد  تفرگ و  ار  وا  ترـضح  مدرب  ص )  ) مرکا لوسر  تمدـخب  هدـیچیپ  يدیفـس  يهماج  رد  ار  وا  تفگ  ءامـسا  روایب 

هک دیامرف  دناسریم و  مالـس  ارت  یلاعت  قح  تفگ  دش و  لزان  لیئربج  سپ  تفگ  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  هاگنآ 
راذگ و مان  تسا  ریبش  هک  نوراه  کچوک  رسپ  مساب  ار  وا  سپ  یـسومب  هحفص 14 ] تبسن [  تسا  نوراه  يهلزنمب  وتب  تبسن  یلع  نوچ 
رد میظع  یتبیـصم  ارت  هک  دومرف  تسیرگ و  دیـسوب و  ار  وا  ص )  ) لوسر ترـضح  سپ  . نک ماـن  نیـسح  ار  وا  تسا  یبرع  وـت  تغل  نوـچ 

ص)  ) لوسر ترضح  دش  متفه  زور  نوچ  وگم و  همطافب  ار  ربخ  نیا  ءامسا  يا  تفگ  هاگنآ  . ار وا  هدنشک  نک  تنعل  ادنوادخ  تسا  شیپ 
يوم نزوب  دیـشارت و  ار  شرـس  درک و  هقیقع  وا  يارب  زا  يدیفـس  هایـس و  دنفـسوگ  مدرب  ترـضحنآ  دزنب  ار  وا  روایب  ارم  دنزرف  هک  دومرف 

[9 . ] دوب هللادبعوبا  شاهینک  كرابم و  یفو و  بیط ، دیشر ، دیس ، طبس ، یکز ، ترضحنآ  روهشم  باقلا  زا  [ . 8 . ] دومن قدصت  هرقن  شرس 
هدش و دلوتم  اههداوناخ  نیرتلیصا  نیرتبیجن و  نیرتفیرـش و  رد  وا  اریز  تسین  بلطم  نایب  هب  یجایتحا  يو  بسن  بسح و  دروم  رد  اما  .
درفب و رصحنم  تفع  تلاصا و  رد  مالـسلااهیلع  اربک  يهقیدص  ارهز و  يهمطاف  شردام  . تسا هتفای  شرورپ  تراهط  تمـصع و  نماد  رد 

تلالج یگرزب و  رد  تسا و  یگنادرم  يوقت و  يههلا  تماهش و  تلیضف و  يهمـسجم  ع )  ) یلع شردپ  تسا و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  رتخد 
نیـسح دـننام  دـناوتیمن  مـجع  برع و  زا  سکچیه  دـنلوقلادحتم و  زین  نیقفاـنم  نانمـشد و  هـکلب  نایعیـش  ناتـسود و  اـهنت  هـن  وا  نیدـلاو 
ۀمطاف مالا  هحفص 15 ] دیوگ [ : رعاش  دیامن  اعدا  بسن  بسح و  ثیح  زا  ار  یتلاصا  تفارش و  نینچ  یبتجم ) ماما   ) شردارب مالـسلاهیلع و 

ردـپ و نینچ  ار  یـسک  مدرم  نایم  رد  تسا و  رارک  ردـیح  شردـپ  همطاف و  شردام  ) يذـک ما  اذـک و ال  مانالا  یف  با  ـال  رارکلا  بـالا  و 
هاگآ ار  امش  مدرم  يا  دومرف  دندوب  هدش  عمج  دجـسم  رد  هک  مدرمب  ص )  ) ربمغیپ دسیونیم  دوخ  یلاما  رد  قودص  خیـش  (. دشابن يردام 

تسا و ص )  ) دـمحم ناشدـج  هک  دنتـسه  نیـسح  نسح و  دومرف  : هللا لوسر  اـی  ارچ  دـنتفگ : ؟ هدـج دـج و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  رب  مزاـسن 
دومرف . هللا لوسر  ای  ارچ  دـنتفگ : ؟ رداـم ردـپ و  ثیح  زا  مدرم  نیرتهب  رب  منکن  تلـالد  ار  امـش  مرم  يا  . دـلیوخ رتخد  هجیدـخ  ناشيهدـج 

مدرم يا  . تسا ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  ناشردام  دـنراد و  تسود  ار  وا  شلوسر  ادـخ و  هک  تسا  یلع  ناشردـپ  هک  دنانیـسح  نسح و 
رایط رفعج  ناشمع  هک  دنتـسه  نیـسح  نسح و  دومرف  : هللا لوسر  ای  ارچ  دنتفگ  ؟ همع ومع و  تهج  زا  مدرم  نیرتهب  رب  منکن  تلالد  ار  امش 

نیرتهب رب  منکن  تلالد  ار  امـش  ایآ  مدرم  هورگ  يا  . تسا بلاطیبا  رتخد  یناهما  ناشهمع  دـنکیم و  زاورپ  ناگتـشرف  اب  تشهب  رد  هک  تسا 
رتخد بنیز  ناشيهلاخ  ادخ و  لوسر  رسپ  مساق  ناشلاخ  هک  دنانیـسح  نسح و  دومرف  : هللا لوسر  ای  ارچ  دنتفگ  ؟ هلاخ لاخ و  رظن  زا  مدرم 

زا اروشاع  زور  رد  ع )  ) ماما دوخ  هحفص 16 ] [ . ] 10 . ] دنک روشحم  ار  ام  ادخ  نینچمه  هک  درک  هراشا  تسد  اب  هاگنآ  تسا  ادـخ  لوسر 
یفرعم نینچ  ار  دوخ  دندوب  هدش  عمج  البرک  رد  ترضحنآ  نتشک  روظنمب  هک  نامیپتسس  ترطفتسپ و  نایفوک  يارب  تجح  مامتا  رظن 
اوعمجا اولاـق  مهنم و  اـقنحنیوبالا  میرک  ریخلا  نسح  هنبا  اـیلع و  ماوقلا  لـتقنیلقثلا  بر  هللا  باوـث  نع  اوـبغر  امدـق  موـقلا و  رفک  . دـنکیم
ءاـضرل یحاـیتجاب  مهلک  اوـصاوت  اوراـص و  مثنیمرحلا  لـهال  عـمجلا  اوـعمج  لذر  ساـنا  نم  موـقل  اینیـسحلا  برح  یلا  ساـنلا  ورـشحا 

لبق ینم  ناک  ءیشل  النیلطاهلا  فوکوک  دونجب  ةونع  ینامردق  دعسنبا  ونیرفاکلا  لسن  هللادیبعل  یمد  کفـس  یف  هللا  اوفاخی  ملنیدحلملا 
مطاـفنیتریخلا نبا  اـنا  یما و  مث  یبا  قلخلا  نم  هللا  ةریخنیدـلاولا  یـشرقلا  یبنلا  یبـنلا و  دـعب  نم  ریخلا  یلعبنیرینلا  ءایـضب  يرخف  ریغ  اذ 

یلـص ناک  یلع  اعم و  يزعلا  تاللا و  نودـبعینینثولا  نودـبعی  شیرق  اعفای و  امالغ  هللادـبعنینح  ردـبب و  رفکلا  مصاق  یبا  یما و  ءارهزلا 
هک دـنوادخ  باوث  زا  یناـمز  رید  زا  دنتـشگ و  رفاـک  موق  - 1: همجرت [ 11 . ] نیرمقلا نبا  بکوـکلا و  اـناف  رمق  یما  سمـش و  یباـفنیتلبقلا 
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-3. دنتشک تسوکین  شردام  ردپ و  هک  ار  یبتجم  نسح  شرـسپ  یلع و  موق  نیا  - 2. دندرک ضارعا  تسا  هحفص 17 ] نیلقث [  راگدرورپ 
هک راکهبت  تسپ و  مدرم  نیا  زا  داـیرف  - 4. دینک عمج  زین  نیـسح  نتـشک  يارب  ار  مدرم  دنتفگ  دنتـشاد  لد  رد  اهنآ  زا  هک  ياهنیک  تلعب  و 

دیزی  ) رفاک ود  تیاضر  بلج  روظنمب  نم  لاصیتسا  يارب  یگمه  عامتجا ، زا  سپ  - 5. دندرک عمج  ار  مدرم  نیمرح  لها  ندرب  نیب  زا  يارب 
ادـخ زا  تـسا  رفاـک  ود  لـسن  زا  هـک  هللادـیبع  يدونـشخ  تـهج  نـم  نوـخ  نـتخیر  يهراـبرد  - 6. دـندومن هیـصوت  رگیدـمهب  دایزنبا ) و 

هک تسا  هدزن  رـس  نم  زا  يزیچ  نیا  زا  شیپ  - 8. دومن نارابریت  ارم  دیدش  ناراب  دننام  يرگشل  اب  متس  يور  زا  دعـس  رـسپ  و  - 7. دندیسرتن
ردام ردپ و  زا  هک  ربمغیپ  هب  ربمغیپ و  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  هک  یلع  هب  - 9. رین ود  یئانشور  رب  نم  تاهابم  رخف و  زج  دوش  نم  لتق  بجوم 

يهمطاف مردام  - 11. متـسه هدیزگرب  ود  نآ  رـسپ  نم  نم و  ردام  سپـس  تسا و  مدرم  زا  دنوادخ  يهدـیزگرب  نم  ردـپ  - 10. تسا یشرق 
دومن و شتـسرپ  ار  ادـخ  دوب  غولبب  کیدزن  رـسپ  هکیلاـح  رد  وا  - 12. تسا نینح  ردـب و  رد  رفک  هاپـس  يهدننکـش  زین  مردـپ  تسارهز و 

زامن هلبق  ودب  ع )  ) یلع دندیتسرپیم و  مه  اب  ار  يزع  تال و  شیرق  - 13 هحفص 18 ] دندیتسرپیم [ . ار  يزع ) تال و   ) تب ود  مه  شیرق 
هحفص 19 ] مشابیم [ . ود  نآ  دنزرف  هک  ياهراتس  دننام  نم  سپ  هام  يهلزنمب  مردام  تسا و  باتفآ  يهلزنمب  مردپ  - 14. دناوخ

ربمغیپ نامز  رد 

لفط یبرم  ردـق  ره  قالخا  ياـملع  يهدـیقعب  اـنب  ( مولعلارحب دیـس  ) هعراـف لـصالا  بیط  دـعب  نم  باـط  وهدـی  نم  هللا  لوسر  هاقـس  سرغ 
رتشیب لفط  رد  وکین  تیبرت  ریثأت  نازیم  ناـمهب  دـشاب  یناـسفن  تاـکلم  یقـالخا و  يهیلاـع  تافـص  ياراد  یلک  روطب  رتاـناد و  رتلـضاف و 

مامت هتفای و  ءامن  وشن  توبن  تیبرت  دـهم  رد  یگلاس  تفه  ات  ینعی  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تلحر  عقوم  ات  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دوب دـهاوخ 
رد ار  مالسلاهیلع  نیسح  یمارگ  یبن  . دوب هدیدرگ  نیقلت  ینیسح  سدقم  دوجوب  تیرـشب  لمکا  درف  نآ  يهلیـسوب  تیالو  تلاسر و  رارـسا 

مزعلايوق و يوقلادیدش و  ع )  ) نیـسح یبرم  . دومن تیبرت  دوخ  میقتـسم  رظن  تحت  ار  وا  داد و  شرورپ  ینامـسآ  تامیلعت  اب  دوخ  شوغآ 
مامت هحفـص 20 ] زارد [  ناـیلاس  اـهنرق و  زا  سپ  اـت  دـنک  تیبرت  ار  یتیـصخش  نینچ  تسناوت  هک  تسا  هدوب  هقلطم  تیـالو  يورین  ياراد 
نیسح ماما  دسیونیم  يدوعسم  . دنتـسرفب وا  حوتفرپ  كاپ و  ناورب  تیحت  دورد و  دننز و  نیمزب  وناز  وا  تلالج  یگرزب و  ربارب  رد  نایناهج 
نیسح ماماب  نتخومآ  بدا  ملع و  نداد و  اذغ  يدصتم  اصخش  ترـضحنآ  تدم  نیا  رد  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  لاس  تفه  تدم  (ع )

هک تسا  هدـش  تیاور  و  [ . 12  ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  : داتـسرف ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  هاگنآ  دوب 
ار نینمؤملاریما  ناحبس  دنوادخ  یلو  دندوب  کیرش  ادخ  رما  تیصو و  رما  رد  مالسلامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یلع و  نینموملاریما 

يهقالع تدش  [ . 13  ] تشاد مدقم  نیسح  ماماب  نس  یگرزب  ظاحل  زا  ار  نسح  ماما  درمش و  مدقم  تیصو  رما  رد  دوخب  صاصتخا  تهجب 
توبن ملع  اـب  نوچ  دـشیم و  تحاراـن  ادـیدش  دـیدیم  وا  يارب  هک  ار  یتمیـالمان  نیرتـکچوک  هک  دوب  يردـقب  ع )  ) نیـسحب ص )  ) ربـمغیپ

هک دوب  هتفگ  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  شرداـمب  هدومن و  ینیبشیپ  ـالبرک  رد  ار  وا  تداهـش  اذـل  دوب  ملاـع  دوخ  زا  دـعب  ناـمز  تـالوحتب 
يزور دنیوگ  . دنام دهاوخ  یقاب  وا  يهیرذ  رد  تماما  ماقم  ضوع  رد  دنناسریم و  تداهشب  ار  نیـسح  وت  دنزرف  رگمتـس  هارمگ و  یتعامج 

رگم دومرف  شرتخدب  دـش و  هناخ  دراو  دینـش  ار  نیـسح  يهیرگ  يادـص  نوچ  تشذـگیم  مالـسلااهیلع  همطاف  يهناخ  رد  زا  ص )  ) ربمغیپ
تسود ار  كدوک  هحفص 21 ] نیا [  نم  ادنوادخ  تفگ  دیسوب و  ار  لفط  سپـس  تسا و  رثوم  ردقچ  نم  رد  نیـسح  يهیرگ  هک  ینادیمن 

ره نادـنزرف  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  رباـج  زا  [ . 14 . ] رادـب تـسودار  وا  زین  وـت  مراد 
نیـسح نـسح و  دـسرپب  یـسک  رگا  دـیوگ  دـیدحلایبا  نـبا  . دـیرفآ یلع  نـم و  بلـص  زا  ارم  نادـنزرف  دروآ و  وا  بلـص  زا  ار  يربـمغیپ 
دنوادخ دوب و  هتـساوخن  ار  نیـسح  نسح و  زج  انءانبا  يهملک  زا  هلهابم  يهیآ  رد  دنوادخ  اریز  یلب  میوگ  دنربمغیپ  نارـسپ  مالـسلاامهیلع 

دیدحلایبا نبا  نخس  دیؤم  [ . 15 . ] دنرتخد ردپ  لسن  زا  رتخد  نادنزرف  هک  دنرادن  یفالتخا  تغل  لها  هدرمـش و  میهاربا  يهیرذ  ار  یـسیع 
مالغلا ال اذه  ینع  اوکلما  دومرف : نیفـص  رد  هیواعم  هاپـسب  ع )  ) نسح ماما  عیرـس  يهلمح  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  شیامرف 
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نیا نم  ضوعب  [ .) 16 ( ] ص  ) هللا لوسر  لسن  امهب  عطقنی  الئل  توملا  یلع  مالسلاامهیلع ) نیـسحلا  نسحلا و   ) نیذهب سفنا  ینناف  یندهی ،
یسراف ناملس  ( دوشن عطق  ادخلوسر  يهیرذ  اهنآ  گرم  اب  ات  مزرویم  لخب  ود  نیا  گرمب  نم  اریز  دزیر  مهرد  ارم  ادابم  دیرادزاب  ار  ناوج 
تـسود ارم  سک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  اهنآ  سک  ره  دنتـسه  نم  دـنزرف  ود  نینـسح  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ 

لد رد  ار  اهنآ  ضغب  هک  یسک  دش و  دنهاوخ  لخاد  تشهبب  دنشاب  هتشاد  تسود  ار  ادخ  هک  یناسک  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  دشاب  هتـشاد 
منهج رد  ورب  ادخ  نانمشد  دوب و  دهاوخ  اهنآ  نمشد  مه  ادخ  دنشاب  نم  نمشد  هک  هحفص 22 ] یناسک [  هتشاد و  نمشد  ارم  دشاب  هتشاد 

یف هبحص  لاق و  اموی و  هونص  نیسحلا و  دی  یبنلا  ذخا  . دناهدروآ مظنب  نینچ  ار  روبزم  ثیدح  نومضم  دافم و  [ . 17 . ] دش دنهاوخ  هدنکفا 
ریـصقت ص )  ) لوسر قح  رد  یـصخش  هک  هدرک  تیاور  بوشآرهـشنبایعم  هنکـسم  دلخلاف  امهیوبا  وا  نیذـه  وا  موق  ای  یند  نمعمجم و 

دیـسر و ص )  ) ربمغیپ تمدخ  درک و  راوس  دوخ  شود  رب  ار  نانآ  دومن  رادـید  ار  مالـسلاامهیلع  نینـسح  نوچ  دوب و  هدـش  ناهنپ  هدرک و 
نینـسحب دـیدنخ و  ص )  ) لوـسر ترـضح  ماهدروآ  هاـنپ  امـش  دـنزرف  ود  نیاـب  ادـخب و  ماهدرک  هک  یهاـنگ  زا  نـم  هللا  لوـسر  اـی  تـفگ 

... مهسفنا اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  دش : لزان  درمنآ  قح  رد  هفیرش  يهیآ  نیا  مدرک و  لوبق  وا  قح  رد  ار  امش  تعافش  نم  دومرف  مالسلاامهیلع 
هدیناشن دوخ  كرابم  نار  رب  ار  ع )  ) نیـسح ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسراف  ناملـس  زا  بوشآرهـشنبا  زاب  و  [ . 18]

ردپ تجح و  رسپ  تجح و  وت  یناماما ، ردپ  ماما و  رـسپ  ماما و  وت  یتاداس ، ردپ  دیـس و  رـسپ  دیـس و  وت  تفگیم  دیـسوبیم و  ار  وا  دوب و 
مرکا ربـمغیپ  يزور  [ . 19 . ] تسا ناشیا  نیمهن  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  مئاـق  دـیآ و  دـیدپ  ماـما  هن  وت  بلـص  زا  يدـنوادخ و  ياـهتجح 
ربمغیپ دش و  راوس  وا  شود  رب  نیـسح  تفر  هدجـسب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دـش و  دراو  ع )  ) نیـسح دوب  زامن  لوغـشم  دجـسم  رد  هکیماگنه 

رد هک  دندرک  روصت  یـضعب  دمآ و  نییاپ  ترـضحنآ  شود  زا  دوخ  رایتخاب  كدوک  ات  داد  لوط  يردـقب  ار  دوخ  هحفص 23 ] يهدجس [ 
هدرک تحاراـن  ار  كدوک  متـساوخن  دوـمرف  ص )  ) ربـمغیپ مدرم  شـسرپ  ربارب  رد  اـما  تسا  هدـش  لزاـن  یحو  ترـضحنآ  يارب  هظحل  نآ 

ثیدح رد  دش و  راوس  دوب  هدجـسب  هکیلاح  رد  ربمغیپ  شود  رب  نیـسح  هک  دـسیونیم  درومنیا  رد  یلئالع  هلادـبع  يرـصم  دنمـشناد  . مشاب
كدوک نیا  یناحور  جارعم  هدجـس  لاح  رد  ربمغیپ  هک  تسنیا  شریـسفت  تسا و  هدجـس  لاح  ادـخب  هدـنب  تـالاح  نیرتکیدزن  هک  هدـمآ 

دنکیم لقن  دوعسمنبا  زا  دیفم  خیش  [ . 20 . ] دلو موی  هیلع  مالـسف  درپس  تعیدوب  وا  دزن  ار  دوخ  دنمجرا  تیناسنا  دنلب و  ياهزار  دـیدرگ و 
شرس ترضح  نوچ  دندش  راوس  ترـضحنآ  تشپ  رب  دندمآ و  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  سپ  دناوخیم  زامن  ص )  ) ربمغیپ تفگ  هک 

دـش مامت  شزامن  هکنیمه  دنتـشگزاب  زین  ودـنآ  تفر  هدجـسب  هرابود  نوچ  داهن ) نیمز  و   ) تفرگ یمارآب  ار  اهنآ  تشادرب  هدجـس ) زا   ) ار
. دـشاب هتـشاد  تسود  ار  ود  نیا  دـیاب  دراد  تسود  ارم  سک  ره  دومرف  سپـس  دـیناشن  پچ  يوناز  رب  ار  یکی  تسار و  يوـناز  رب  ار  یکی 

رتشیب میهاربا  دوخ  دنزرف  زا  ار  نیسح  ترضحنآ  هک  دیمهف  ناوتیم  اجنیا  زا  ع )  ) نیسحب تبسن  ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  يهقالع  نازیم  [ . 21]
یضار میهاربا  هحفـص 24 ] شدنزرف [  گرمب  ترـضحنآ  دومرف  ریخم  ودنآ  زا  یکی  گرم  رد  ار  ربمغیپ  دـنوادخ  نوچ  تشاد و  تسود 
ربمغیپ روضح  رد  نم  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  سابعنبا  زا  يدادغب  بیطخ  . دـسرب یبیـسآ  ع )  ) نیـسح نینزان  دوجوب  تساوخن  یلو  دـش 

مرکا ربمغیپ  . دندوب هتفرگ  رارق  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  شتـسار  نار  يالاب  میهاربا و  ترـضحنآ  پچ  نار  يالاب  مدوب  ص )  ) ادـخ
مرکا لوسرب  ار  یهلا  یحو  دـش و  لزاـن  لـیئربج  هک  دوـب  ءاـنثا  نیمه  رد  ار و  میهاربا  یهاـگ  دیـسوبیم و  ار  نیـسح  ماـما  یهاـگ  (ص )

دیامرفیم دناسریم و  مالـس  میکح  يادخ  تفگ  دش و  لزان  لیئربج  دومرف : ادخ  ربمغیپ  داد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  لیئربج  هکیعقوم  . دیناسر
میهارباب و هاگن  کی  ص )  ) لوسر ترـضح  ! نک يرگید  يادـف  ار  ناـنآ  زا  یکی  اذـل  تشاذـگ  مهاوخن  وت  يارب  ار  میهاربا  نیـسح و  نم 
نوزحم و یسک  نم  زا  ریغ  دریمب  میهاربا  هک  یعقوم  تسا و  زینک  میهاربا  ردام  : دومرف هاگنآ  درک  هیرگ  دومن و  ع )  ) نیسح ماماب  رظن  کی 

تـسا نم  نوخ  تشوگ و  شنوخ  تشوگ و  نم و  يومعرـسپ  هک  تسا  یلع  شردـپ  همطاـف و  نیـسح  رداـم  یلو  دـش  دـهاوخن  موـمغم 
ناشیا رب  ار  دوخ  هودنا  مغ و  نم  اذل  دـش  میهاوخ  نوزحم  همه  نم  یلع و  میومعرـسپ  ارهز و  مرتخد  دوش  میهاربا  يادـف  نیـسح  هچنانچ 

تفر و ایند  زا  میهاربا  زور  هس  زا  دعب  دیوگ  سابعنبا  . منکیم منیـسح  يادف  ار  میهاربا  نم  ریگب  نم  زا  ار  میهاربا  لیئربج : مرادـیم ، مدـقم 
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يایانث ياهنادند  دینابسچیم ، دوخ  يهنیسب  دیسوبیم و  ار  ترضحنآ  دیدیم  ار  نیسح  ماما  ص )  ) مالسا مظعم  رمبغیپ  تقو  ره  دعبب  نآ  زا 
زا [ . 22 . ] مدرک وا  يادف  ار  میهاربا  مرسپ  هک  یسک  يادف  نم  ینعی  میهاربا  ینباب  هحفص 25 ] هتیدف [  نم  تیدف  دومرفیم : دیکمیم و  ار  وا 

تمدـخ رد  هک  تسا  ةرم  نب  یلعی  ثیدـح  دـنکیم  تیاـکح  ع )  ) نیـسحب تبـسن  ص )  ) ربمغیپ يهقـالع  یتسود و  زا  هک  یثیداـحا  هلمج 
ص)  ) ربمغیپ درکیم  يزاب  هچوک  رد  هک  دندروخرب  ع )  ) نیـسحب هاگان  دنتفریم  دندوب  هدش  توعد  نآب  هک  ینامهیم  سلجمب  ص )  ) ربمغیپ

سپـس تفرگ  ار  وا  اـت  دـینادنخیم  ار  وا  ربمغیپ  تخیرگیم و  يوسنآـب  يوسنیا  زا  كدوک  دوشگ  ار  دوخ  ياهتـسد  تفر و  ناـهارمه  ولج 
هللا بحا  نیسح ، نم  انا  ینم و  نیسح  : دومرف دیسوب و  ار  وا  تشاذگ و  وا  رس  تشپ  ار  شرگید  تسد  نیسح و  يهناچ  ریز  ار  شتـسدکی 

ار نیسح  هک  ار  یسک  ره  دنوادخ  درادب  تسود  منیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  ینعی  طابـسالا . نم  طبـس  نیـسح  انیـسح ، بحا  نم 
ع)  ) نیسح دندوب و  هتسشن  ص )  ) لوسر ترضح  اهزور  زا  یکی  دیوگ  هملسما  [ . 23 . ] تسا طابسا  زا  یطبس  نیسح  دشاب ، هتشاد  تسود 

دومرف منکیم  هدـهاشم  ناـیرگ  ار  امـش  هللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  دـش  گـشا  رپ  شنامـشچ  ناـهگان  ماـگنه  نیا  رد  دوـب  وا  نماد  رد  زین 
زا ار  اهنآ  دنوادخ  تشک  دنهاوخ  ار  وا  نم  تما  زا  یهورگ  هک  داد  عالطا  نمب  تفگ و  تیلست  نیسحب  تبسن  ارم  دمآ و  نم  دزن  لیئربج 

طاشن و تبحم ، نوناک  نآ  نداد  تسد  زا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  [ . 24 . ] دنادرگیم مورحم  نم  تعافش 
دیدرگیم راوهناورپ  ردام  دوجو  عمش  درگب  تخادنا و  شردام  رهم  رپ  هحفص 26 ] تمصع و [  نامادب  ار  دوخ  اذل  تشادن  ار  یلوا  یمرخ 

زا سپ  ینامز  كدـنا  رد  هتـشگ و  تنحم  نزح و  راچد  راگزور  ءوس  تانایرج  نینچمه  مرکا و  ربمغیپ  تافو  رثا  رد  زین  شرداـم  نوچ  و 
. ] دندیدرگ هودنا  نزح و  شوغآمه  دوب  ع )  ) نیـسح هلمج  نم  هک  وا  ناگدنامزاب  تهجنیدب  دومرف  دوردـب  ار  یناف  راد  زین  وا  ردـپ  توف 

هحفص 27 ]

ردپ نامز  رد 

یگلمج تیالو  نادناخ  ص )  ) مرکا رمبغیپ  تلحر  زا  سپ  ( مولعلارحب دیـس  ) همراص نیدلا  ماقا  الوم  رارکلا   - هدـلاو راهطالا  وبا  یبنلا  طبس 
ياهشمـشک راتفرگ  ربمغیپ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع  . دوب هفیقـس  ياولب  هداوناخ  نیا  هیلع  هنابـصاغ  مادقا  نیلوا  هدش و  متـس  روج و  راچد 

مارتحا رهاظب  بصاغ  يافلخ  هکنیا  اب  درکیم و  هدهاشم  نیعلايارب  ار  عاضوا  یلو  دوب  هلاس  كدوک 7  هکنیا  اب  زین  ع )  ) نیسح دوب  يدایز 
یلئالع هللادـبع  . دـشیم رجزنم  رثأتم و  تاـمئالمان  همهنآ  ندـید  زا  ناـنآ  گرزب  حور  اذـهعم  دـندرکیم  تیاـعر  ار  مالـسلاامهیلع  نینـسح 

ربنم يالاب  وا  دزن  دناوخیم  هبطخ  دوب و  هتـسشن  ربنم  يالاب  رمع  هکیلاح  رد  تفگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  هدش  تیاور  هک  دسیونیم 
دوخ يوـلهپ  تفرگ و  ارم  هحفـص 28 ] تشادن و [  ربنم  مردـپ  تفگ  رمع  ور ، الاب  دوخ  ردـپ  ربنمب  يآدورف و  مردـپ  ربنم  زا  متفگ  هتفر و 

سکچیه ادخب  متفگ  داد ، دای  ار  نخـس  نیا  وتب  یک  تفگ  درب و  لزنمب  دوخ  اب  ارم  دمآدورف  نوچ  مدرکیم و  يزاب  هزیرگنـس  اب  دیناشن و 
هک شرـسپ  دوب و  هدرک  تولخ  هیواعم  اب  متفر  وا  يهناخب  يزور  سپ  يدمآیم ، ام  هناخب  هشیمه  شاک  تنابرق  مردپ  تفگ  دادـن ، دای  نمب 
اب یتـشاد و  تولخ  هیواـعم  اـب  مدـمآ  نم  تفگ  مدـیدن  ارت  تفگ  درک و  رادـید  ارم  سپـس  . متـشگرب وا  اـب  مه  نم  تشگرب  دوب  رد  تشپ 

نینـسح نوچ  [ 25 . ] دـیتسه اـم  رـس  يـالاب  امـش  ادـخ  زا  سپ  هک  اریز  يرتراوازـس  رمعنبا  زا  وـت  تـفگ  متـشگرب ، هناـخ  رد  زا  رمعنـبا 
مراکم هداد و  رارق  تبحم  دروم  ار  نانآ  امیقتسم  مالـسلاهیلع  یلع  دندنام  مورحم  اهنآ  تافو  زا  سپ  ردام  دج و  تبحم  زا  مالـسلاامهیلع 

یقالخا و حـیاصن  هکناـنچ  دومن  لـقتنم  ودـنآب  تیبرت  رثا  رد  دوب  اراد  اصخـش  هک  ار  هیلاـع  تافـص  يهیلک  یناـسفن و  تاـکلم  قـالخا و 
زین ع )  ) نیسح يارب  دشابیم و  دوجوم  هغالبلاجهن  رد  هدرک و  تیـصو  ياهمان  تروصب  ع )  ) نسح ماما  يارب  الـصفم  ار  یتیبرت  ياهزردنا 

، رقفلا ینغلا و  یف  هللا  يوقتب  کیصوا  ینب  ای  . دوشیم هراشا  الیذ  نآ  زا  زارف  دنچ  هب  هک  تسا  هدومرف  هیصوت  ار  یبلاطم  رثن  مظن و  تروصب 
اـضرلا و  لسکلا ، طاشنلا و  یف  لمعلاب  و  ودعلا ، قیدصلا و  یلع  لدعلاب  و  رقفلا ، ینغلا و  یف  دصقلا  و  بضغلا ، اضرلا و  یف  قحلا  ۀملک  و 

يدونـشخ و لاح  رد  قح  نخـس  و  يدـنمزاین ، يرگناوت و  رد  ادـخ  زا  يوقتب  منکیم  شرافـس  ارت  مناج  رـسپ  . ءاـخرلا ةدـشلا و  یف  هللا  نع 

؟ تسیک www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


طاشن و لاح  رد  رادرک  لمعب و  و  نمـشد ، تسود و  يهرابرد  تلادـعب  و  هحفـص 29 ] يزیچیب [ ، يرگناوت و  لاح  رد  يورهنایم  مشخ ،
سابل نم  يرعت  نم  و  هریغ ، بیع  نع  لغش  هسفن  بیع  رصبا  نم  هنا  ینب  يا  ملعا  .و  شیاسآ یتخـس و  رد  ندوب  یـضار  ادخ  زا  تلاسک و 

رثک همالک  رثک  نم  و  هب ، لتق  یغبلا  فیـس  لس  نم  و  هتاف ، اـم  یلع  نزحی  مل  هللا  مسقب  یـضر  نم  و  ساـبللا ، نم  ءیـشب  رتتـسی  مل  يوقتلا 
هکنادـب مرـسپ  يا  .و  رانلا لخد  هبلق  تام  نم  هبلق و  تام  هعرو  لق  نم  و  هعرو ، لق  هءایح  لق  نم  و  هءایح ، لق  هؤاـطخ  رثک  نم  و  هءاـطخ ،

و دیناشوپن ، بویع ) زا   ) ار وا  ياهماج  چیه  دنام  يراع  يوقت  سابل  زا  هکیـسک  و  تفرگ . هرانک  نارگید  بیع  زا  دید  دوخ  بیع  سک  ره 
هکنآ و  دیدرگ ، هتشک  نادب  دوخ  دیشک  متس  ریشمش  سک  ره  و  دشن ، نیگمغ  هتفر  شتسد  زا  هچنآ  رب  دش  دونشخ  ادخ  تمسقب  هکیـسک 

مک وا  یئاسراپ  عرو و  دوش  مک  شءایح  هکنآ  دـشاب و  ءایحمک  دـش  دایز  شیاطخ  هک  سک  ره  و  دوشیم ، داـیز  شیاـطخ  دـنک  یفرح  رپ 
نم و  قرخلا ، هتفا  قفرلا و  ملعلا  سار  ینب  ای  . ددرگ شتآ  لخاد  دشاب  هدرم  لد  هکنآ  دـشاب و  هدرم  شلد  دـشاب  عرومک  سک  ره  دـشاب و 
يا [ . 26  ] هلقع فعـض  یلع  لدی  هسفنب  ءرملا  باجعا  و  ینغلا ، ۀنیز  رکـشلا  و  رقفلا ، ۀـنیز  فافعلا  و  بئاصملا ، یلع  ربصلا  نامیالا  زونک 

یئاسراپ و  تسا ، اهتبیـصم  رب  ربص  ناـمیا  ياـههنیجنگ  زا  و  یقلخ ، جـک  یتشرد و  شتفآ  تسا و  شمرن  تمیـالم و  ملع  دمآرـس  مرـسپ 
نیـسح . تسوا لـقع  فعـض  یتسـس و  لـیلد  درم  ینیبدوـخ  و  تـسا ، يرگناوـت  تـنیز  يرازگـساپس  و  هحفـص 30 ] تـسا [ ، رقف  تـنیز 

رمع و تفالخ  نامز  رد  هکنیا  اب  دینارذگ و  تامئالمان  لمحت  هب  شردـپ  دـننام  ءافلخ  نامز  رد  ار  دوخ  یناگدـنز  زا  یتدـم  مالـسلاهیلع 
فـصولاعم دوب  هدش  نییعت  يررقم  ءافلخ  فرط  زا  اهنآ  زا  کی  رهب  دنتـشاد و  مدـقت  قح  راصنا  نیرجاهم و  ءانبا  مامت  رب  نینـسح  نامثع 

ةرکذـت باتک  رد  يزوجنبا  دـسیونیم  یئالع  . دوب هدومن  یحور  تاملأت  راچد  ار  اهنآ  ءافلخ  يهنابـصاغ  تامادـقا  اهیراجنهان و  هدـهاشم 
اهنآب درک  شخپ  یلام  يزور  دادیم  حـیجرت  دوخ  نادـنزرفب  تشاد و  تسود  رایـسب  ار  نیـسح  باطخ  نب  رمع  هک  هدروآ  دوخ  صاوخلا 

حیجرت نمب  ار  هچب  ود  نیا  مراد و  مالـسا  ترجه و  يهقباـس  نم  تفگ  هللادـبع  مهرد  رازه  هللادـبع  شرـسپ  هب  داد و  مـهرد  رازه  تـسیب 
شردپ هکنآ  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیسح  [ . 27 . ] مهد وتب  ار  اهنآ  ياطع  ات  روایب  اهنآ  دج  نوچ  يدج  هللادبع  يا  وت  رب  ياو  تفگ  ؟ یهدیم
تکرـش روبزم  ياهگنج  رد  شردـپ  نایرگـشل  وزج  زین  وا  دومن  دـمآشیپ  ناورهن  نیفـص و  لمج و  ياـهگنج  دیـسر و  يرهاـظ  تفـالخب 

گنج ياهنادـیم  رد  ناکمالایتح  ورنیا  زا  دـنامب  یقاب  مالـسلاامهیلع  نینـسح  يهلیـسوب  ص )  ) ادـخ لوسر  لسن  هکنیا  رظن  زا  اـما  تشاد 
حانج هب  هلمح  رومأم  ار  هیفنح  دـمحم  شدـنزرف  مالـسلاهیلع  یلع  نیفـص  گنج  رد  هک  تسا  روهـشم  . دـشیمن هداد  اهنآب  هزرابم  يهزاـجا 

راتـشک تخـس و  ياههلمح  زا  سپ  تخاس و  نایامن  ار  دوخ  تعاجـش  ناکما  دحرـس  ات  زین  راوگرزب  نآ  دومن و  هیواعم  ياـهورین  تسار 
رد دومن و  هیواعم  نایهاپـس  پچ  حانجب  هلمح  رومأـم  ار  وا  اددـجم  مالـسلاهیلع  یلع  . تشگزاـب یهدـنامرف  هاـگرارقب  هحفـص 31 ] دایز [ 

تهج زا  هکلب  ضارتعا  رظن  زا  هن  درک  ضرع  شردـپ  هب  هیفنح  دـمحم  . دـندوب هداتـسیا  دوخ  ردـپ  رانک  رد  مالـسلاامهیلع  نینـسح  لاـحنآ 
هزراـبم و يارب  ار  نینـسح  ینکیم و  نمـشد  نایهاپـس  رب  هلمح  رومأـم  ارم  راـب  ره  رد  ارچ  منکیم  یلاوئـس  مربـب  یپ  بلطم  نیا  رـسب  هکنیا 

اهنیا یلو  یتسه  نم  تسد  ياجب  وت  دنربمغیپ ، دنزرف  ودنیا  یلو  یتسه  نم  رـسپ  وت  دومرف  ع )  ) ریما ترـضح  ؟ یتسرفیمن نمـشد  يهلباقم 
نیا اب  زین  هیفنح  دمحم  . دهدیم رارق  رپس  ار  دوخ  تسد  اروف  دسرب  یبیسآ  یسک  مشچب  رگا  هک  تسا  ملسم  دنشابیم و  نم  مشچ  يهلزنمب 
عقوم رد  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  . تسیرگنیم مارتحا  يهدید  اب  مالسلاامهیلع  نینـسحب  هشیمه  درب و  یپ  بلطم  زمرب  شردپ  یلع  نایب 

هحفص 32 ] تشاد [ . لاس  شردپ 37  تداهش 

ردارب نامز  رد 

فوصوم ملح  تفصب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هکنیا  تلع  ( مولعلارحب دیـس  ) همـساقی نم  اهیف  سیل  ۀموسقاهل  لوتبلا  بلق  ینج  یکزلا  ونص 
تماما ماقم  هک  شردپ  تداهش  زا  سپ  تسا . هدومن  لمحت  نید  ظفح  مالـسا و  تحلـصم  يارب  ار  تامئالمان  نیرتگرزب  هک  تسنیا  هدش 
دینادیم تفگ  درک و  مدرمب  ور  مالسلاهیلع  یلع  تداهش  مالعا  نمض  دمآ و  دجسمب  سابع  نب  هلادبع  دیدرگ  ضیوفت  وا  یمارگ  دوجوب 
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رد يرارـصا  هنوگچیه  رما  نیا  رد  وا  تسا و  هدومن  هفیلخ  امـش  رب  هداد و  رارق  نیـشناج  ار  ع )  ) نسح دوخ  دـنزرف  هتفر و  ایند  زا  ماـما  هک 
دجسمب امش  زا  نتفرگ  تعیب  روظنمب  ار  وا  منک و  ربخ  ار  ترضحنآ  نم  دیراد  تعیب  تعاطا و  لایخ  امش  رگا  درادن  امـش  تعیب  تعاط و 

ات دروآ  دجسمب  ار  ماما  مه  سابعنبا  دنداد و  تبثم  خساپ  امومع  مدرم  هحفص 33 ] دیناد [ . دوخ  دیناهاوخ  ارنآ  فالخ  مه  رگا  مروایب و 
هیواعمب ياهمان  تصرف  نیلوا  رد  زین  ماما  دندرک و  تعیب  ع )  ) نسح ماما  اب  دنتـشاد  روضح  دجـسم  رد  هک  ياهدع  دـننک  تعیب  وا  اب  مدرم 
هرخالاب . تفریذپیمن ار  لوق  نیا  هیواعم  هک  دوب  ملـسم  اما  دومن  توعد  دوخ  تعاطا  تعیب و  هب  زردـنا  تحیـصن و  نمـض  ار  وا  تشون و 

مرتهتسیاش وت  زا  تفالخ  يارب  مراد  تموکح  رما  رد  نم  هک  یقباوسب  رظن  هک  داتسرف  خساپ  مه  وا  دیسر و  هیواعمب  ع )  ) نسح ماما  يهمان 
اهنآ زا  شردـپ  نامز  رد  هک  هفوک  لها  ینکـشنامیپ  یئافویب و  يهقباسب  انب  هکنیا  اب  ع )  ) نسح ماما  . ینک تعیب  نم  اب  وت  هک  تسا  مزال  و 
هلمح يارب  مالسلاهیلع  یلع  هک  ار  هدش  زیهجت  هاپـس  دش  رـضاح  اذهعم  دیگنج  هیواعم  اب  ناوتیمن  یعـضو  نینچ  اب  هک  تسنادیم  دوب  هدید 
یلیلق يهدع  زج  هدش و  قرفتم  هاپـس  نآ  دارفا  مامت  یلو  دهد  تکرح  ماش  يوسب  دوب  هدومن  هدامآ  هلیخن  رد  دوخ  تداهـش  زا  شیپ  ماشب 

رد یلو  داتفا  هارب  ماش  يوسب  هلیخن  هاگودرا  زا  دوبن  رفن  رازه  دنچ  زا  شیب  هک  دوجوم  يهدـع  اب  ترـضحنآ  فصولاعم  دوب  هدـنامن  یقاب 
یگتفـشآ و داجیا  ماما  نایهاپـس  لخاد  رد  هیواعم  کیرحت  هب  هک  هفوک  لیابق  ياسؤر  ینکـشنامیپ  یطابـضنایب و  ناهدـنامرف و  رارف  رثا 

هار هک  دومن  میهاوخ  هراشا  باتک  مجنپ  شخب  رد  حلص  شریذپ  للعب  ام  [ . 28 . ] دومن حلص  هیواعم  اب  ارارطضا  دندوب  هدومن  جرم  جره و 
مزال هتکن  نیا  رکذ  طـقف  اـجنیا  رد  هحفـص 34 ] تشادـن [ . دوجو  يرگید  لح  هار  دوب و  هیواعم  اب  گنج  يهکراتم  ناـمه  درفب  رـصحنم 

دروم رد  هک  تسا  هدـش  هتـشون  تنـس  لها  خـیراوت  یـضعب  رد  هکنیا  هدوب و  وا  عیطم  شردارب  تماما  ناـمز  رد  زین  ع )  ) نیـسح هک  تسا 
یضار حلـص  نیاب  ابلق  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  تسرد  اریز  تسین  حیحـص  درکیم  تفلاخم  ع )  ) نیـسح هیواعم  اب  ع )  ) نسح ماما  حلص 

بیط يور  زا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  دننام  مه  نسح  ماما  هکنیا  يارب  تسا  هدـماینرب  ضارتعا  ماقم  رد  شردارب  هب  تبـسن  زگره  یلو  دوبن 
زین شردارب  ع )  ) نسح ماما  تداهش  زا  سپ  لیلد  نیمهب  درک و  گنج  يهکراتم  هیواعم  اب  ارارطضا  هکلب  دوب  هتفریذپن  ار  حلـص  نیا  رطاخ 

وا تلحر  زا  سپ  یتسیابیم  دوب  فلاخم  اعقاو  شردارب  رظن  اب  وا  رگا  . دوب رادافو  دوب  هتـسب  هیواعم  اب  نسح  ماما  هک  ینامیپ  دـهع و  ناـمهب 
ع)  ) یلع نایعیش  هفوک و  مدرم  اریز  دوب  هدش  مهارف  يدودح  ات  مه  راک  يهنیمز  هکنیا  اب  دیامن و  مایق  هیواعم  هیلع  دوب  هدیـسر  تماماب  هک 

هزاجا نم  نادجو  هک  دندومرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنیامن  تعیب  وا  اب  دـننک و  علخ  ار  هیواعم  دنرـضاح  هک  دنتـشون  اههمان  فارطا  زا 
میمصت رد  وا  تشذگرد  زا  سپ  متسه و  رادیاپ  دهع  نامه  رب  نم  تسا  هدنز  ات  هیواعم  منکشب و  میاهتسب  هیواعم  اب  هک  ار  ینامیپ  دهدیمن 

دومن و راتفر  هیواـعم  اـب  همانحلـص  ناـمه  داوم  دانتـساب  شردارب  زا  سپ  لاـس  ود  تدـم  نیارباـنب  [ . 29  ] دومن مهاوـخ  رظن  دـیدجت  دوـخ 
نکمم هنوگچ  درامش  مرتحم  هنوگنادب  اریو  يهدیقع  وا  تلحر  زا  سپ  ردارب و  بایغ  رد  هک  یـسک  سپ  . درمـش مرتحم  ار  ردارب  يهدیقع 

نماد رد  هدمآ و  دوجوب  ردپ  کی  زا  مالـسلاامهیلع  نینـسح  نیا  زا  هتـشذگ  هحفـص 35 ] دـشاب [ ؟ ضرتعم  يوب  وا  تایح  نامز  رد  تسا 
دوب و دهاوخ  مه  دننام  اهنآ  یقالخا  یحور و  تایـصوصخ  تروصنیا  رد  دناهدش  تیبرت  توبن  دهم  رد  ود  ره  هتفای و  شرورپ  ردام  کی 
ناکم و نامز و  طیارش  فالتخا  دولوم  فالتخا  نیا  تسا  هدش  هدید  ردارب  ود  نیا  تیرومأم  يهوحن  لامعا و  رد  یفالتخا  رهاظب  هچنانچ 

هچنانچ دناهتـشاد  هقیلـس  هدـیقع و  فالتخا  مه  اب  راوگرزب  ودـنآ  اعقاو  هکنیا  هن  تسا  هدوب  ودـنآ  تفالخ  نامز  لاوحا  عاضوا و  تواـفت 
ادخ رماب  زین  نم  دومن  حلص  هیواعم  اب  درک و  لمع  لوسر  ادخ و  رماب  نسح  مردارب   ) دومرف يراصنا  هللادبع  نب  رباجب  هکم  زا  جورخ  عقوم 
حلـص هیواعم  اب  لوسر  ادـخ و  رماب  دوب  نسح  ماما  ياجب  مه  نیـسح  ماـما  رگا  هک  میریگیم  هجیتن  ماـما  ناـیب  نیا  زا  ( منکیم ماـیق  لوسر  و 
لوقب درکیم و  ماـیق  دـیزی  روجف  قسف و  تاـیرفک و  هیلع  لوسر  ادـخ و  رماـب  دوب  نیـسح  ماـما  ياـجب  رگا  زین  نسح  ماـما  هکناـنچ  درکیم 

شردارب 47 تلحر  عقوم  رد  مالسلاهیلع  نیسحدنک  ءاضتقا  نامز  هچ  ره  هب  نید  جیورت  تسا  نتشکب  یهاگ  نتشگ و  هتشکب  یهاگ  : رعاش
-1. تسا هدـیدرگ  بوصنم  تماما  ماقمب  شردارب  زا  سپ  دوشیم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  ـالیذ  هک  هحیرـص  صوصن  ربارب  تشاد و  لاـس 

[ . 30 . ] درک میلست  ترضحنآب  ار  ءایبنا  ثاریم  عیمج  تساوخ و  ار  ع )  ) نیسح دیسرارف  ع )  ) نسح ماما  تافو  هکیعقوم  دسیونیم  يدوعسم 
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یلع سیونب  میوگ  تیارب  هچنآ  دومرف  نینموملاریماب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  یلاما  رد  قودص  خیش  - 2 هحفص 36 ] ] 
هظفاح ارت  هک  متـساوخ  ادخ  زا  نوچ  مرادن  یـسرت  وت  ندرک  شومارف  زا  دومرف  ؟ منک شومارف  یـسرتیم  هللا  یبن  ای  درک  ضرع  مالـسلاهیلع 

هک تنادنزرف  زا  ناماما  دومرف  ؟ دننایک میاکرـش  مدرک  ضرع  دیوگ  مالـسلاهیلع  یلع  . سیونب تئاکرـش  يارب  یلو  ینکن  شومارف  دـهد و 
لزان نامـسآ  زا  تمحر  اهنآب  دنادرگیمرب و  نانآ  زا  ار  الب  دنوادخ  اهنآب  دوش و  باجتـسم  ناشیاعد  اهنآب  دنـشون و  ناراب  بآ  متما  اهنادب 

دومن و مالـسلاهیلع  نیـسحب  هراشا  شتـسد  اب  سپـس  درک و  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسحب  هراشا  دوخ  تسد  اب  تسا  اهنآ  لوا  نیا  دوش و 
نوچ دومرف  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هک  هدرک  لقن  ملـسم  نب  دـمحم  زا  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  - 3 [ . 31 . ] دنتـسه وا  نادـنزرف  زا  ناماما  دومرف 
مدرم نم  نوچ  نک ، ظفح  ارنآ  منکیم  یتیـصو  وتب  مردارب  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسحب  دـش  کـیدزن  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  تاـفو 

یلا منک  دـهع  دـیدجت  وا  اب  ات  ربب  ص )  ) ادـخ لوسر  ربق  رـس  رب  ارم  سپـس  نک  نفد  يهدامآ  طونح ) نفک و  لسغ و  زا  سپ   ) ار ماهزانج 
ص)  ) مالـسا نأشلامیظع  رمبغیپ  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  هلبق  لها  يهمه  دسیونیم : بقانم  باتک  رد  بوشارهـشنبا  - 4 [ . 32 . ] ثیدح رخآ 

دناماما ود  ره  نیسح  نسحادعق و  وا  اماق  ناماما  نیسحلا  نسحلا و  : دومرف مالـسلا  هحفص 37 ] امهیلع [  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يهرابرد 
نسح . ۀنجلا لها  بابشا  دیس  نیسحلا  نسحلا و  : دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  هلبق  لها  زین  دننیشنب و  هچ  دننک و  مایق  هچ 

یلع هتعاط  و  هتباث ، نسحلا  هیخا  دعب  نیسحلا  ۀماما  تناک  : دسیونیم نیدلافرش  دیـس  - 5 [ . 33 . ] دنتشهب لها  ناناوج  گرزب  ود  نیـسح  و 
ياـنبا هلوقب : اـمهتماما  یلع  ص )  ) هللا لوسر  صن  دـق  و  هیلا ، هتیـصو  نسحلا و  هیخا  دـهع  و  هیلع ، هدـج  هیبا و  صنب  ۀـضیرف  قلخلا  عـیمج 
شدج ردپ و  حیرصتب  وا  تعاط  تسا و  تباث  مالـسلاامهیلع  نسح  شردارب  زا  سپ  نیـسح  تماما  نیعی  [ . 34 . ] ادعق وا  اماق  ناماما  ناذه 

نیا دومرف  هک  اجنآ  هدرک  حیرصت  ودنآ  تماماب  ص )  ) ادخ لوسر  تسا و  بجاو  قلخ  عیمج  رب  واب  نسح  شردارب  تیصو  وا و  يهرابرد 
ۀیـصو تلد  اـمک  هتماـما  یلع  هـیلا  نـسحلا  ۀیـصو  تـلد  :و  دـسیونیم دـیفم  خیـش   - 6. دننیـشنب اـی  دـنزیخ  اـپب  دنتـسه  ماـما  نم و  رـسپ  ود 

نینمؤـملاریما یلا  ص ) [ ) هحفـص 38 هللا [  لوـسر  ۀیـصو  تلد  اـم  بسحب  هتماـما  یلع  مالـسلاهیلع  نسحلا  یلا  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما 
نینموملاریما تیـصو  هکنانچمه  تسوا  تماما  لیلد  مالـسلاامهیلع  نیـسحب  نسح  تیـصو  ینعی  [ . 35 . ] هدـعب نم  هتماما  یلع  مالـسلاهیلع 

هحفص دشابیم [ . وا  زا  سپ  شتماما  رب  تلالد  ع )  ) نینموملاریماب ص )  ) ادخ لوسر  تیصو  دراد و  تلالد  وا  تماماب  مالسلاامهیلع  نسحب 
[ 39

قالخا مراکم  تیصخش و 

نیــسح هـب  بوـسنم  ) ۀـمهلدم ۀلالــضلا  یف  لاـیلیف  يدـهلا  روـن  یتـمکحب  حالوۀـمه  وـلع  ۀــقیلخ و  نسحبیلاـعملا  یلا  نیملاـعلا  تـقبس 
توبن دهم  رد  دلوت  ودـب  زا  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  تسوا و  تیـصخش  ینابم  يزیریپ  تیبرت و  عقوم  ناسنا  یکدوک  نارود  ( مالـسلاهیلع
نیـسح دـیوگ : یلئالع  . دومنیم هریخذ  شیوخ  دوجو  رد  ار  دوخ  یبرم  یناسفن  تاکلم  یقالخا و  تایـصوصخ  املـسم  دوب  هدـش  تیبرت 

دوخ دج  اب  لاس )  7  ) لاس شـش  زا  شیب  دروآ  تسدب  نآ  زا  یگرزب  يهرهب  یلو  تسیزب  ربمغیپ  شرورپ  تسد  ریز  یمک  تدـم  هچ  رگا 
ناور رد  یگرزب  راثآ  دـیدرگ و  قیاقح  زا  رپ  وا  نادـجو  لد و  توبن  يابیز  لامج  يهدـهاشم  زا  لاـس  شـش  نیا  رد  یلو  درکن  یگدـنز 
دناوخ دوخ  ناتـسوب  لگ  ار  اـهنآ  هک  تشاد  يدـنمهقالع  يدـنبلد و  شردارب  واـب و  ناـنچ  ربمغیپ  مینیبیم  نوچ  دـش و  اردـیدپ  وا  كاـپ 

دیـشخب و اهنآب  دوخ  گرزب  سفن  ياهتبهوم  هحفص 40 ] زا [  درک و  باریـس  شیوخ  شناد  يهمـشچ  زا  ار  اهنآ  هزادنا  هچ  ات  میمهفیم 
دج اب  دننام  هیاس  نیسح  هک  دسیونیم  زاب  .و  تسا زیچ  ره  زا  رتالاب  قالخا  نوچ  تسا  هجوتم  قالخاب  زیچ  ره  زا  رتشیب  ربمغیپ  شرورپ  هتبلا 

تـشاد زین  ار  نآ  يانعم  تروص  لابند  رد  ات  دوب  هداد  يوب  شیوخ  صئاصخ  تبحم و  زا  يوترپ  کـی  ربمغیپ  دوب و  دـننامه  شراوگرزب 
هجردـب هک  یتوبن  کی  تفر و  الاب  نیـسح ) نم  انا   ) توبن يهرگنکب  هک  دوب  یناسنا  رتشیپ  هکناـنچ  دـشاب  وا  تقیقح  يو  زا  سپ  دـشاب و 

گرب و ناهج  ياضف  رد  رگید  لکـشب  دـش و  ادـج  توبن  يهشیر  زا  نیـسح  دوجو  تخرد  یتقو  . دوب هدـمآدورف  ینم ) نیـسح   ) تیناـسنا
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يهیاس هک  اریز  دـش  دـنمهقالع  نیـسحب  ربمغیپ  . دـیدرگ هدـنکارپ  نآ  طیحمب  هرئاد  يهطقن  زا  تثارو  صئاـصخ  دـیدرگ  ناـیامن  شخاـش 
تاذ ءاقب  بح  هک  يرگید  روعـشب  هکلب  دوبن  دـنزرفب  هفطاع  يارب  اهنت  وا  اب  ربمغیپ  یتسود  دـید و  دازون  كدوک  نآ  رد  ار  دوخ  تقیقح 

دنک و هرادا  ارنآ  بیذـهت  ایند و  حالـص  هک  ياهزادـناب  رگم  درادـن  ایندـب  یتسویپ  تسا  حور  ملاع  زا  توبن  . تشادـیم تسود  ار  وا  تسا 
تسا نادجو  ینعم  لد و  رس  هک  تسا  تلیضف  يوقت و  ماظن  رد  لخاد  هکلب  تسا  كاخ  رـس  هک  تسین  ایند  شیارآ  رد  لخاد  نآ  ثاریم 

تلاصا رظن  زا  هچ  مالسلاهیلع  نیسح  تیصخش  نیاربانب  [ . 36  ] دش هزیکاپ  دوخ  لصا  یگزیکاپ  هب  درب و  ثراب  ار  ربمغیپ  لد  زار  نیسح  و 
همه رب  یناسنا  لئاضف  یقالخا و  تالامک  تهج  زا  تسا و  ریظنیب  زاتمم و  ملاع  مامت  رد  یعاـمتجا  یخیراـت و  ظاـحل  زا  هچ  هداوناـخ و 

ار يدرمناوج  یگدازآ و  قالخا و  تلیـضف و  موهفم  بتکم  نآ  رد  دوشگ و  یـصاخ  یتیبرت  بتکم  وا  اریز  دراد  يرترب  ناـحجر و  سک 
هکنانچ تسا  هدوب  زین  وا  نانمـشد  لوبق  دروم  مالـسلاهیلع  نیـسح  درفب  رـصحنم  تیـصخش  . دومن میلعت  ناـهج  مدرمب  هحفـص 41 ] المع [ 
کلملا تلتق  ینا  ابهذ  وا  ۀـضف  یباکر  ألما  : تفگ نینچ  درب  دایزنبا ) ای   ) دـیزی شیپ  ار  وا  كراـبم  رـس  ترـضحنآ  نـالتاق  زا  یکی  یتقو 

یلاع هاشداپ  نم  اریز  الط  زا  ای  هرقن و  زا  ارم  رتش  راب )  ) نک رپ  دـیوگیم  [ 37  ] ابسنلا نوبسنی  ذا  مهریخ  ابا و  اما و  سانلا  ریخ  تلتقابجحملا 
موـهفم . دوـشیمن ساـیق  وا  اـب  یگرزب  رد  بسن  لـصا و  رداـم و  ردـپ و  ظاـحل  زا  سکچیه  هک  ماهتـشک  ار  یـسک  نم  ماهتـشک . ار  یهاـج 

دنراد رگیدـکی  رد  لباقتم  ریثأت  هک  تسا  يدرف  ره  یمـسج  یحور و  تافـص  تارهاظت  زا  تراـبع  یفـسلف  رظن  زا  یلک  روطب  تیـصخش 
نازیمب اـهنآ  عوـمجم  زا  دوـمن و  هجوـت  وا  یندـب  یقـالخا و  یحور و  تافـصب  دـیاب  یناـسنا  ره  تیـصخش  یــسررب  يارب  رگید  تراـبعب 
روظنمب راصتخا  زاجیا و  روطب  مالـسلاهیلع  نیـسح  یناسفن  تاکلم  هیلاع و  تافـص  زا  ياهنومن  کنیا  . دومن لصاح  عالطا  يو  تیـصخش 

هحفص 42 ] دوشیم [ . هتشاگن  یتآ  تاحفص  رد  يو  دننامیب  تیصخش  یفرعم 

تماهش تعاجش و 

زا ترابع  نآ  تسا و  یناسفن  لئاضف  یلصا  ناکرا  زا  یکی  تعاجـش  ( داقع ) هندعم نم  ءیـشلا  اهنال  هنمبرغتـست  ۀفـص ال  نیـسحلا  ۀعاجش 
فوفـصب هلمح  نتـشک و  مدآ  طقف  تعاجـش  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  مدرم  زا  یخرب  . تسا كاـنرطخ  گرزب و  روما  رد  سفن  لزلزت  مدـع 

رب طلست  بلق و  توق  ندوب  اراد  تعاجـش  هکیتروص  رد  دوشیم  بوسحم  عاجـش  دشاب  هتـشاد  يوق  يوزاب  اهنت  هک  یـسک  تسا و  نمـشد 
نامز و طیارش  اریز  دوب  تعاجش  مات  رهظم  مالسلاهیلع  نیـسح  فیرعت  نیا  اب  . تسا اهدمآشیپ  رد  بارطـضا  شیوشت و  نتـشادن  سفن و 

هدادن خر  یثداوح  نینچ  خیرات  ریـسم  رد  يدـحا  يارب  هک  دوب  يروط  وا  یناگدـنز  ياههام  نیرخآ  رد  راگزور  لاوحا  عاضوا و  ناکم و 
مالسلاهیلع نیـسح  اریز  دوشیم  نشور  تباث و  دوخب  دوخ  رما  تقیقح  دوش  هجوت  وا  یناگدنز  زور  هحفص 43 ] نیرخآب [  طقف  رگا  تسا 

زا دندوب و  هدیـسر  تداهـشب  شناگدازومع  ناردارب و  دالوا و  هدـش و  هتـشک  شباحـصا  نارای و  دوب و  نانمـشد  يهرـصاحم  رد  هکنیا  اب 
ندب رب  زاب  دوب و  هتخادـنا  نینط  راببنحم  تشد  نآ  رد  نمـشد  هوبنا  يهمهمه  دـنلب و  اههمیخ  زا  لاسدرخ  لافطا  شطعلا  يادـص  یفرط 

اب اذهعم  دوب  مسجم  شرظن  رد  مه  تیب  لها  تراسا  اههمیخ و  نتخوس  لاح  نیمه  رد  هدیسر و  ریت  هزین و  ریشمش و  مخز  يدنچ  شینزان 
لزلزت نیرتکچوک  نودب  دروآرد  اپ  زا  ار  یگنج  درم  نیرتگرزب  دوب  یفاک  یئاهنت  هب  کی  ره  هک  بئاصم  تالکـشم و  نیا  يهمه  دوجو 
يهیلک هک  داد  ناـشن  وزاـب  تردـق  دـیگنج و  ناـنچ  ترطفتـسپ  نانمـشد  نآ  اـب  رمع  رخآ  تاـظحل  رد  فعـض  زجع و  راـهظا  یحور و 

رد لابلا  غراف  بیطخ  بیدا و  کی  دـننام  لاـح  نیع  رد  داد و  رارق  هینیـسحلا ) ۀعاجـشلا   ) عاعـشلاتحت ار  هتـشذگ  ياـهگنج  ياـههنحص 
یـسک يارب  ياهناهب  تجح  مامتا  رظن  زا  دبای و  تیاده  یـسک  دیاش  ات  دادیم  زردنا  دنپ و  ار  اهنآ  دـناوخیم و  هباطخ  نمـشد  لیـس  لباقم 

داد ناشن  يزیگناتفگش  یگداتسیا  هاگتسیا  نآ  رد  دومن و  رازراک  رایسب  رگـشل  اب  مک  تیعمج  نآ  اب  نیـسح  دیوگ  رجحنبا  . دنامن یقاب 
. دشیمن بولغم  دربن  نادـیم  رد  هک  دوب  یگرزب  عاجـش  نیـسح  اریز  دنتـشگیمن  بلاغ  وا  رب  دـندوب  هدـشن  لئاح  بآ  نایم  وا و  نایم  رگا  و 

ناعاجـش نایم  رد  هدوب و  اراد  ار  هبتر  هجرد و  نیرتالاب  نیرخآ و  یندب  یحور و  تعاجـش  رد  یلع  يهچبریـش  نیـسح  دیوگ  داقع  [ . 38]
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ار وجگنج  اروشاع 1800  زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  هک  دسیونیم  يدوعـسم  هحفص 44 ] [ . ] 39 . ] دوب لثملابرض  شتعاجش  لوا  يهجرد 
دـص راب  نمیـس  يارب  رفن  هد  رفن  هد  نآ  زا  دعب  دندمآیم  رفن  هب  رفن  ادتبا  درکیم  توعد  هزرابم  يارب  ار  نانآ  داتـسرف و  منهجب  دوخ  تسدب 

عامتجا ترـضحنآ  رودـب  دنتـشاد  هک  یترثک  نآ  اب  رکـشل  نآ  يهیلک  راب  نیرخآ  يارب  دـندمآیم و  دـحاو  نت  کـی  گـنجب  رفن  دـص  رفن 
درفب و رصحنم  زین  قالخا  تماهش  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  [ . 40 . ] دـندرک هطاحا  راسی  نیمی و  بقع و  ولج و  زا  ار  راوگرزب  نآ  دـندرک و 

مکاح هک  هبتع  نب  دـیلو  و  ع )  ) نیـسح نیب  هک  دـسیونیم  بقانم  رد  بوشآرهـشنبا  . دومنیم ناـیب  یئاورپیب  یلدرپ و  لاـمک  اـب  ار  قئاـقح 
دنگوس ادخب  تفگ  ناورم  دیچیپ  شندرگب  تفرگرب و  شرـس  زا  ار  دیلو  يهمامع  ع )  ) نیـسح دش  هعزانم  ياهعرزم  دروم  رد  دوب  هنیدـم 
یتفگن نم  ندرک  نیگمـشخ  يارب  ار  فرح  نیا  وت  ادخب  تفگ  دیلو  . دیامن یتأرج  نینچ  شریما  رب  هک  مدـیدن  ار  یـسک  زورما  دـننام  نم 

ارنآ مه  نم  يدرک  رارقا  تدوخ  نوچ   ) دیلو ای  تست  لام  هعرزم  دومرف  ع )  ) نیـسح تسوا  لام  هعرزم  يدیزرو و  کشر  نم  ملحب  هکلب 
هشیدنا همهاو و  دوب  ریطخ  گرزب و  ردق  ره  ولو  يدمآشیپ  چیه  زا  تماهش  تعاجش و  نیا  رثا  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  [ . 41 ( ] مدیشخب وتب 

تهجنیدب تشادن  یکاب  زین  ندش  هتـشک  زا  درکیم و  ادـف  هار  نیا  رد  ار  زیچ  همه  دوب و  هتـشادرب  مدـق  نید  يایحا  هار  رد  وا  اریز  درکیمن 
هحفص 45 ] لضفا [  هللا  یف  فیسلاب  ءرملا  لتقف  تأشنا  توملل  نادبالا  نکت  نا  :و  دومرف

يدرمناوج تواخس و 

نیـسح ) تربدا یه  اذا  اهیقبی  لخبلا  تلبقا و ال  یه  اذا  اهینفی  دوجلا  الفتلقنت  نا  لبق  ارط  ساـنلا  یلع  اهبدـجف  کـیلع  ایندـلا  تداـج  اذا 
رد ار  وا  دوش  هدید  یسک  ره  رد  هک  تسا  یلاصخ  مارکا  ششخب و  تسا و  یناسنا  يهلضاف  تافص  زا  يدرمناوج  تواخس و  ( مالسلاهیلع
اریز دوب  هدرب  ثراب  دوخ  دج  ردپ و  زا  ار  اهنآ  هدوب و  وکین  تافـص  نینچ  ياراد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـیامنیم . ززعم  مرتحم و  مدرم  راظنا 

يریگتـسد ای  مدرم و  تیادـه  داـشرا و  يارب  دنتـشاد  هچ  ره  هتـسیرگن و  تراـقح  يهدـید  اـب  ار  اـهیفام  اـیند و  مالـسلامهیلع  راـهطا  همئا 
نادنمزاین و هک  دوب  هدش  روهـشم  نانچ  یمالـسا  ملاع  رد  ع )  ) نیـسح مارکا  شـشخب و  دندومنیم  شـشخب  لذب و  نادنمزاین  ناگراچیب و 
 ] ار ع )  ) نیـسح يهناخ  قافتالاب  مه  هنیدـم  لها  دـنتفرگیم و  ار  یمیرک  صخـش  غارـس  دـندمآیم و  هنیدـمب  رود  ياـههار  زا  ناتـسدیهت 

رهـش نیا  مدرم  نیرتهدنـشخب  تفگ  دمآ و  هنیدمب  یبارعا  درم  دسیونیم ك  بقانم  رد  بوشارهـشنبا  هکنانچ  دندادیم  ناشن  هحفص 46 ]
رارق راوگرزب  نآ  لباقم  رد  تفای و  زامن  لاح  رد  دجسم  رد  ار  ترضح  صخشنآ  دندرک  یئامنهار  ع )  ) نیسح ماما  بناجب  ار  وا  ؟ تسیک
لتاق ناک  دق  كوبا  دمتعم  تنا  داوج و  تناۀقلحلا  کباب  نود  نم  كرح  نم  كاجر و  نم  نالا  بخی  مل  : دورـس ار  راعـشا  نیا  تفرگ و 

هدز ارت  يهناخ  رد  هدروآ و  دـیما  يور  وتب  نونکا  هک  یـسک  دـشن  دـیماانۀقبطنم  میحجلا  انیلع  تناک  مکلئاوا  نم  ناـک  يذـلا  الولۀقـسفلا 
ام خزود  دندوبن  تردپ ) دج و   ) امش ناینیشیپ  رگا  تسا . هدوب  ناقساف  يهدنـشک  تردپ  یتسه و  مدرم  دامتعا  دروم  هدنـشخب و  وت  تسا .

یلب تفگ  ؟ تسا هدنام  يزیچ  دندوب  هدروآ  هک  زاجح  لام  زا  ایآ  دومرف  ربنقب  درک و  مامت  ار  شزامن  مالـسلاهیلع  نیـسح  . درکیم هطاحا  ار 
نمض تفرگ و  ار  اهلوپ  ترـضح  تسا  هدمآ  تسا  رتراوازـس  اهنآب  ام  زا  هک  یـسک  اریز  روایب  ار  اهنآ  دومرف  تسا  یقاب  رانید  رازه  راهچ 

کیلع انامـس  تسما  اصع  ةادغلا  انریـس  یف  ناک  ولۀقفـش  وذ  کیلع  یناب  ملعا  رذتعم و  کیلا  یناف  اهذـخ  : دومرف نینچ  لئاسب  نآ  ءادـها 
ترذـعم نآ  یمک  زا  نم  هکیلاـح  رد  ار  لوپ  نیا  ریگب  یبارعا  يا  ینعی  [ 42  ] ۀقفنلا ۀـلیلق  ینم  فکلا  ریغ و  وذ  نامزلا  بیر  نکلۀـقفدنم 

شزیر ناراب  دننام  وت  يارب  ام  شـشخب  نامـسآ  دوب  ام  تسد  رد  تردق  رگا  . منابرهم وت  هب  تبـسن  نم  هکنادـب  و  هحفص 47 ] مهاوخیم [ 
نتفرگ زا  سپ  یبارعا  . تسا یهت  قافنا  يارب  ناـمدوخ  قح  زا  نم  تسد  هداد و  رییغت  ار  اـم  عضو  راـگزور  ثداوح  هک  منکچ  اـما  . درکیم

وت دننام  كاخ  هکنیا  رب  مکنیم  هیرگ  تفگ  درم  نآ  ؟ ینکیم هیرگ  هک  يدرمش  مک  ار  ام  ياطع  ایآ  دومرف  ترـضح  تسیرگ  تدشب  لوپ 
ماـحرا ماـمتب  دومنیمن و  مورحم  ار  لـئاس  تشاد و  یمارگ  ار  ناـمهیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ؟ تفرگ دـهاوخ  رب  رد  هنوگچ  ار  ياهدنـشخب 

نید دیناشوپیم و  سابل  ار  ناگنهرب  ریـس و  ار  ناگنـسرگ  دومنیم و  ترـشاعم  تسلاجم و  ءارقف  اب  دادـیم و  يررقم  محر  يهلـص  روظنمب 
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ار وا  تفر و  شتدایعب  ع )  ) نیـسح ماما  دش  رامیب  دیز  نب  ۀـماسا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآرهـشنبا  دومنیم . ءادا  ار  نیـضورقم 
ترـضح . تسنآ زا  نم  هودنا  مراد و  ضرق  مهرد  رازه  تصـش  تفگ  هماسا  ؟ تسیچ وت  هودنا  ببـس  ردارب  يا  دومرف  تفای و  نیگهودـنا 

تافص زا  [ . 43 . ] درک نینچ  منکیم و  ءادا  ارت  ضرق  وت  ندرم  زا  شیپ  دومرف  ترـضح  مریمب  مسرتـیم  تفگ  تسا  نم  رب  وت  ضرق  دوـمرف 
دندمآیمنرب یفالت  ماقم  رد  اهنت  هن  دنتـشذگیمرد و  نمـشد  ياطخ  زا  عقومب  هک  تسا  اهنآ  يدرمناوج  مالـسلامهیلع  يدـه  همئا  يهزراب 

ار يدب  : دیوگ يدعس  هکنانچمه  تسا  يدرمناوج  یگنادرم و  لامک  نیا  دندادیم و  باوج  یکین  اب  هحفص 48 ] ار [  نمشد  ياهیدب  هکلب 
شخب رد  هکیروطب  دوب و  درفب  رصحنم  يدرمناوج  تورم و  رد  مالسلاهیلع  نیـسحءاسا  نم  یلا  نسحا  يدرم  رگا  ءازج  دشاب  لهـس  يدب 

هار رـس  هفوک ) فرطب  ماـما  بلج  روظنمب   ) اـمرگ تدـش  زور و  طـسو  رد  راوـس  رازه  اـب  یحاـیر  دـیزی  نب  رح  دـمآ  دـهاوخ  باـتک  مود 
ار اهنآ  رفن  نیرخآ  ات  دنتشاد  هارمه  هک  یبآ  اب  دومرف  روتسد  ماما  دنوش  كاله  یگنشت  طرف  زا  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دیسر و  ترضحنآ 

نانآ اب  ماما  یلو  دـندوب  هدـمآ  دایزنبا  بناج  زا  دـندوب و  ماما  نمـشد  تعاـمج  نیا  . دـندرک باریـس  زین  ار  ناـیاپراهچ  یتح  دـنداد  بآ 
هدومن لقن  بوشآرهـشنبا  . تسوا يدرمناوج  تیاهن  زا  فشاک  زین  رح  دوخ  ریـصقت  زا  ماما  تشذگ  وفع و  نینچمه  دومن ، راتفر  هنوگنیا 

دـش و دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ءانثا  نیا  رد  درکن و  لوبق  ار  وا  شهاوخ  هیواعم  دومن  یتجاح  راـهظا  تفر و  هیواـعم  دزن  یبرع  هک  تسا 
دومن و تبحـص  هیواعم  اب  ماما  سپ  دـنک  هدروآرب  ارم  تجاح  هیواعم  ات  دـیهاوخب  امـش  ربمغیپ  رـسپ  يا  تفگ  دومن و  ماـما  هب  ور  یبارعا 

هزه نا  یلا  یلدجی  ملف  یمـشبعلا  تیتأ  : درکیم همزمز  ار  راعـشا  نیا  برع  نآ  هکیلاح  رد  دـش  هدروآرب  برع  تجاح  درک و  لوبق  هیواعم 
دیوگیملوحملا یلع  عیبرلا  لضف  اـمک  مکیلع  الـضف  مشاـهل  نا  ولوتبلا  ةرهطملا  نطب  نم  ادوج و  اـمرک و  یفطـصملا  نبا  وهلوسرلا  نبا 

دوـج و رد  تسا  ص )  ) یفطـصم رـسپ  وا  هحفـص 49 ] داد [ . شناکت  ار  وا  ربمغیپ  رـسپ  هکنیا  اـت  درکن  شـشخب  نمب  مدـمآ  هیواـعم  شیپ 
رب تسا  راهب  تلیـضف  دـننام  هیماینب  امـش  رب  مشاـهینب  تلیـضف  هیواـعم  يا  . تسا هدـش  دـلوتم  لوتب  يارهز  يهزیکاـپ  نطب  زا  شـشخب و 
وا نخـسب  يداد و  وا  قح  زا  یلب  تفگ  یبارعا  ؟ ینکیم حدـم  ار  نیـسح  وت  مدرک  شـشخب  وتب  نم  یبارعا  يا  تفگ  هیواـعم  یلاسکـشخ .
مه هچ  ره  دـنک  قافنا  شـشخب و  ادـخ  هار  رد  هک  دوبن  یـسک  هیواعم  دوب  هتفگ  تسرد  یبارعا  مه  ۀـقیقح  [ . 44 . ] يدروآرب ارم  تجاـح 

شـشخب هب  راداو  ار  وا  هک  دوب  ماـما  مـالک  ذوـفن  مه  سلجم  نآ  رد  دوـب و  يوـیند  تساـیر  روـظنمب  وا  رطاـخ  بلج  يارب  دادـیم  یـسکب 
نوچ هک  دومرفیم  مدینـش  تدـج  زا  درک  ضرع  دومن و  یـشهاوخ  داد و  مالـس  ع )  ) نیـسح رب  یبارعا  کـی  هک  تسا  هدـش  تیاور  . دومن

تسا و وـت  دـجب  برع  تفارـش  وراـبیز ، ناد ، نآرق  میرک ، یئـالوم  فیرـش ، یبرع  نـک ، هـعجارم  سک  راـهچ  زا  یکیب  يراد  یـشهاوخ 
ارم دهاوخ  سک  ره  دومرفیم  مدینش  تدج  زا  هک  تست  صاخ  تحابص  هدش و  لزان  امش  يهناخ  رد  نآرق  تسا و  امـش  شود  رب  تمارک 
یلع مردپ  زا  دومرف  ع )  ) نیسح تشون ، نیمزب  ارنآ  یبارعا  يراد ؟ یتجاح  هچ  دومرف  ع )  ) نیسح . دنک هراظن  منیـسح  نسح و  يورب  درگن 

وت زا  شـسرپ  هس  نم  تسا  تفرعم  يهزادناب  ناسحا  دومرفیم  مدینـش  مدج  زا  تسوا و  بوخ  راک  يدرم  ره  شزرا  دومرفیم  مدینـش  (ع )
ار هس  ره  رگا  مهدـیم و  ارنآ  موس  ود  یتـفگ  باوج  ار  اـت  ود  رگا  مهدـیم و  ارت  تساوـخرد  موـس  کـی  يداد  ار  یکی  باوـج  رگا  مراد 
لوح و ال دیسرپب و ال  درک  ضرع  هحفص 50 ] دناهدروآ [ . نم  يارب  رهمب  رس  يهسیک  کی  مهدیم و  ارت  تساوخرد  يهمه  یتفگ  باوج 
اب ملع  تفگ  تسیچ ؟ درم  تنیز  دومرف : . ادخب دامتعا  تفگ  تسیچ ؟ تکاله  زا  هدـنب  تاجن  دومرف  ع )  ) نیـسح . میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق 

هتشادن رگا  دومرف  . ربص اب  رقف  درک  ضرع  دشاب ؟ هتـشادن  رگا  دومرف  . شـشخب مرک و  اب  تورث  درک  ضرع  دشاب ؟ هتـشادن  رگا  دومرف  . ملح
هحفص 51 ] [ . ] 45 . ] تخادنا وا  دزن  ار  هسیک  دیدنخ و  ترضح  دنازوسب . ار  وا  هک  ياهقعاص  درک  ضرع  دشاب ؟

تغالب تحاصف و 

ناویح رب  ناسنا  زایتما  قطنم  لها  فیرعتب  انب  )ص 160 غابصنبا همهملا  لوصف  ) ۀعئاط ۀعماز  هرمال  ۀغالبلا  ۀعـضاخ و  هیدل  ۀحاصفلا  تناک 
رتيوق هدنیوگ  تین  صولخ  نامیا و  ردق  ره  دنکیم و  یلجت  یناسنا  سفن  رهوگ  يرونخس  يهلیسوب  هک  تسا  نایب  قطن و  يهوق  نتـشادب 
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یقرف ملأت  یلاحـشوخ و  رد  گنج و  حلـص و  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تغالب  تحاصف و  . ددرگیم رادومن  رتهب  وا  مالک  رد  تحاصف  دـشاب 
تغالب تحاصف و  اریز  دومنیم  باجعا  ریحت و  راچد  ار  هدنونـش  تخیریم و  ظافلا  بلاق  رد  ار  دوخ  تاـساسحا  تقو  همه  رد  وا  تشادـن 

تافرع رد  ترضحنآ  ياعد  نینچمه  اروشاع و  زور  رد  دعـسنبا  نایرگـشل  هب  وا  نیـشتآ  ياههباطخ  . دوب هدرب  ثرا  دوخ  دج  ردپ و  زا  ار 
نیسح ياههباطخ  تاملک و  هک  دننادیم  دنراد  یئانـشآ  برع  تایبدا  نابز و  اب  هکنانآ  هحفـص 52 ] دراد [ . وا  مالک  تحاصف  زا  تیاکح 
يایرد نوچ  هدومن و  شرغ  ناشفـشتآ  هوک  دـننام  وا  هدروآ و  موجه  واب  فرط  ره  زا  بئاصم  مـالآ و  هک  يراـتفرگ  اـغوغ و  نآ  رد  (ع )

یئوگ هک  تسا  هدوب  غیلب  حیـصف و  هزادـنا  هچ  هتـشاد و  یبدا  شزرا  ردـقچ  تخیریم  نوریب  اهبنارگ  یلال  رهاوج و  دیـشورخیم و  ینافوط 
تامیلعت وا  مـالآ ، بئاـصم و  مکارت  ناـکم و  ناـمز و  طیارـشب  هجوت  اـب  اریز  دـناهدومن  نیجع  تغـالب  تحاـصف و  يورین  اـب  ار  وا  تنیط 

یتردق نینچ  تسا و  هدومرف  نایب  دوخ  نیـشتآ  جـیهم و  ياههبطخ  لالخ  رد  ار  یگنادرم  تلیـضف و  سرد  یقالخا و  یعامتجا و  يهیلاع 
تحاصفب یهاگآ  روظنمب  مالسلاهیلع  نیسح  نانخـس  زا  دنچ  یتالمج  شراگن  نمـض  ام  تسا و  هدوب  ینیـسح  سدقم  دوجو  صوصخم 

هک نک  يراددوخ  تبیغ  زا  . رانلا بالک  مادا  اـهنافا  ۀـبیغلا  نع  فک  - 1: ظعاوم مکح و  زا  . مهیدـیم همتاخ  ار  لصف  نیا  ترـضحنآ  مالک 
یـسک تقاط  دنوادخ  . هتفلک هنع  عضو  الا  هتردق  ذخا  و ال  هتعاط ، هنع  عضو  الا  دحا  ۀقاط  هللا  ذخا  ام  - 2. تسا منهج  ياهگس  شروخ  نآ 

وا ندرگ  زا  ار  فـیلکت  راـب  هـکنیا  رگم  تـفرگن  ار  یــسک  یئاـناوت  تردــق و  و  تـشادرب ، وا  زا  ار  تعاــط  راــب  هـکنیا  رگم  تـفرگن  ار 
يروای لجوزع  دنوادخ  زج  وت  ربارب  رد  هک  یسک  رب  ندرک  متـس  زا  . زع لج و  هللا  الا  ارـصان  کیلع  دجی  نم ال  ملظ  كایا و  - 3. تشادرب

اموق نا  و  دیبعلا ، ةدابع  کلتف  ۀبهر  هحفـص 53 ] هللا [  ودبع  اموق  نا  و  راجتلا ، ةدابع  کلتف  ۀبغر  هللا  ودبع  اموق  نا  - 4. نیزگ يرود  درادن 
ناناگرزاب تدابع  نیا  دـندرک و  تدابع  ار  ادـخ  تشهب  عمط  رظن  زا  یهورگ  . ةدابعلا لضفا  یه  رارحالا و  ةداـبع  کـلتف  ارکـش  هللا  ودـبع 

عمط زا  رظن  فرـص   ) مه ياهدـع  و  تسا ، ناگدـنب  نامالغ و  تدابع  مه  نیا  دـندرک و  شتـسرپ  ار  ادـخ  خزود  سرت  زا  یعمج  و  تسا ،
ام كایا و  - 5. تستادابع نیرتهب  هدوب و  ناگدازآ  تدابع  نیا  سپ  دندیتسرپ  ار  ادخ  يرازگساپس  رکش و  يارب  خزود ) زا  سرت  تشهب و 

اریز یهاوخب  ترذعم  دوخ  يهدرک  زا  هک  ینک  يراک  ادابم  . رذتعی ئـسی و  موی  لک  قفانملا  و  رذتعی ، ئـسی و ال  نمؤملا ال  ناف  هنم  رذتعت 
ةدحاو ءدتبملل و  نوتس  عست و  ۀنسح ، نوعبـس  مالـسلل  - 6. دهاوخ رذع  دنک و  دب  زور  ره  قفانم  و  دهاوخن ، رذـع  دـنکن و  دـب  راک  نموم 

ذختا نمؤملا  نا  - 7. تسا وگباوج  يارب  نآ  ءزج  کی  هدننک و  مالس  يارب  نآ  ءزج  هن  تصش  تسا ، هنسح  داتفه  مالس  يارب  [ . 46 . ] دارلل
هتفرگ و دوخ  يهدـنرادهگن  ار  دـنوادخ  نمؤم  . نیربجتملا فصو  یف  رظنی  ةرات  نینمؤملا و  تعن  یف  رظنی  ةرمف  هتارم  هلوق  و  هتمـصع ، هللا 

ناشکندرگ فصو  رگید  يهبترم  دنکیم و  هدـهاشم  نآ  رد  ار  نینموم  فاصوا  هبترم  کی  هک  تسا  هداد  رارق  ياهنیآ  ار  نآرق )  ) وا مالک 
دوخ يوربآ  تجاح  بحاص  هحفـص 54 ] هدر [ . نع  کهجو  مرکاف  کلاؤس  نع  ههجو  مرکی  مل  ۀـجاحلا  بحاص  - 8. دنیبیم نآ  رد  ار 

نم نک ، هظعوم  ارم  تفگ  شترضحب  يدرم  - 9. نک ظفح  ار  دوخ  يوربآ  وا  تجاح  ندروآرب  اـب  وت  تسا  هدرک  لاؤس  وت  زا  هتخیر و  ار 
ام بنذا  هللا و  قزر  لکأت  ال  کلذ -  لواف  : تئش ام  بنذاف  ءایشا  دسمخ  لعفا  : دومرف ماما  منک  هانگ  كرت  مناوتیمن  متسه و  يراکهنگ  درم 

کلم ءاج  اذا  عبارلا -  !و  تئـش ام  بنذا  هللا و  كاری  اعـضوم ال  بلطا  ثلاثلا -  !و  تئـش اـم  بنذا  هللا و  ۀـیالو  نم  جرخا  یناـثلا -  !و  تئش
ام ام  بنذا  رانلا و  یف  لخدـت  الف  رانلا  یف  کلام  کلخدا  اذا  سماخلا -  ؟و  تئـش ام  بنذا  کسفن و  نع  هعفداف  کحور  ضبقیل  توملا 

مود ! نک هاـنگ  یتساوخ  هچ  ره  روخن و  ار  ادـخ  يزور  هکنیا  لوا  : نک هاـنگ  یتساوخ  هچ  ره  هاـگنآ  هدـب  ماـجنا  ار  زیچ  جـنپ  دومرف  ! تئش
دنیبن ارت  ادخ  هک  نک  بلط  ار  یناکم  ندرک ) هانگ  عقوم   ) هکنیا میـس  ! نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  ور و  نوریب  ادخ  کلم  تیالو و  زا  هکنیا 

هانگ یتساوخ  هچ  ره  نک و  عفد  تدوخ  زا  ار  وا  وت  حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  ندمآ  عقوم  هکنیا  مراهچ  ! نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  و 
لبق نم  - 10! نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  و  هحفـص 55 ] وشن [  شتآ  لخاد  دنکفایم  شتآ  رد  ارت  خزود  کلام  هکیماگنه  هکنیا  مجنپ  ! نک

عابتاب الا  لقعلا  لمکی  ال   - 11. تسا هدرک  کمک  تمارک  دوج و  يارب  ارت  دریذپب  ارت  ششخب  هکیـسک  . مرکلا یلع  کناعا  دقف  کئاطع 
اب یگدنز  زا  رتهب  تزع  اب  گرم  [ . 47 . ] لذ یف  ءةایح  نم  ریخ  زع  یف  توم  - 12. قح زا  ندرک  يوریپ  هب  رگم  دوشیمن  لماک  لـقع  . قحلا
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انلعج نیذـلا  نیلقثلا  دـحا  و  نوبیطلا ، هتیب  لها  و  نوبرقـالا ، هللا  لوسر  ةرتع  و  نوبلاـغلا ، هللا  بزح  نحن   - 1: مـالک بطخ و  زا  . تسا تلذ 
يهداوناخ میدنمزوریپ و  ادخب  هتسباو  هورگ  ام  [ . 48  ] ۀنورقم هللا  ۀعاطب  تناک  اذا  ۀضورفم  انتعاط  ناف  انوعیطاف  ... هللا باتک  یناث  هللا  لوسر 

نآرق  ) ادخ باتک  فیدر  رد  ار  ام  ادـخ  لوسر  هک  میئاهبنارگ  راگدای  ود  زا  یکی  و  میتسه ، وا  يهزیکاپ  تیب  لها  ادـخ و  رمبغیپ  کیدزن 
اوملعا موق  ای   - 2. دشابیم نورقم  دنوادخ  تعاطب  تسا و  بجاو  امش  رب  ام  تعاط  هک  اریز  ار  ام  دینک  يوریپ  سپ  . تسا هداد  رارق  میرک )

هحفص 56] مهاسناف [  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتسا  ملعلا و  سکعنا  دق  و  مهبولق ، مهتنـسلاب و  انوعیاب  موق  یلع  مدقا  ینا  مکملعب  یعم  متجرخا 
نوملعت و ام  مکنا  یـشخا  و  مهبلـس ، دـعب  یمیرح  یبس  و  يدـی ، نیب  دـهاجی  نم  لـتق  یلتق و  ـالال  دـصقم  مهل  نکی  مل  نـالا  و  هللا ، رکذ 

نم .و  ریجهب سیل  تقولا  ریطخ و  ریغ  لیبسلا  ریتس و  لیللاف  فرـصنیلف ، کلذ  مکنم  هرک  نمفمرحم  تیبلا  لها  اندنع  عدـخلا  نویحتـست و 
ابیرغ ءالبرک  فطب  لتقی  نیـسح  يدـلو  ص )  ) هللا لوسر  يدـج  لاق  دـق  نمحرلا و  بضغ  من  اـیجن  ناـنجلا ، یف  اـنعم  ناـک  هسفنب  اـناساو 

ع)  ) نیسح ار  هبطخ  نیا  [ . 49  ] ۀمایقلا موی  انبزح  یف  وهف  هناسلب  انرصن  ول  و  مئاقلا ، هدلو  رـصن  ینرـصن و  دقف  هرـصن  نمف  اناشطع ، ادیحو 
یموق دزن  نم  هکنیاب  ملع  اب  امـش  مدرم  هورگ  يا  : تسا هدومرف  دـندوب  وا  هارمه  هک  یناسک  باحـصاب و  گنج  عورـش  اروشاـع و  زا  شیپ 

ادخ رکذ  دش و  طلسم  نانآ  رب  ناطیش  دش و  سکع  رب  بلطم  هک  دینادب  یلو  دیدش  جراخ  نم  اب  دندرک  تعیب  لد  نابزب و  ام  اب  هک  میآیم 
تراغ زا  سپ  ار  ماهداوناخ  ندومن  ریـسا  دگنجب و  اهنآ  اب  نم  شیپ  هک  یـسک  نتـشک  نم و  نتـشک  زج  نانآ  نونکا  دندرک و  شومارف  ار 

تیب لها  ام  دزن  رد  نداد  بیرف  هلیح و  مسرتیم و  دینامیم  روضح  مرش  روظحم  رد  دینادیمن و  امـش  هکنیا  زا  نم  دنرادن و  يرگید  دوصقم 
مه امرگ  تدش  رطخیب و  هار  تسا و  هدنناشوپ  بش  یکیرات )  ) اریز ددرگرب  دراد  هارکا  دمآشیپ  نیا  زا  امش  زا  سک  ره  سپ  . تسا مارح 

دنوادـخ مشخ  زا  هدوب و  تشهب  رد  ام  اب  دـنک  تاـساوم  اـم  هار  رد  دوخ  ناـج  اـب  هکیـسک  و  هحفـص 57 ] درادـن [ . دوجو  یتقو  نینچ  رد 
ارم دنک  يرای  ار  وا  هک  یسک  سپ  دوشیم  هتـشک  البرک  رد  نیـسح  مدنزرف  هک  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  تسا و  هتفای  تاجن  نامحر 

دهاوخ بوسحم  ام  بزح  يهرمز  رد  تمایق  رد  وا  دـنک  يرای  نابز  هب  ار  اـم  هچ  رگا  و  تسا ، هدرک  يراـی  ار  مئاـق  ترـضح  شدـنزرف  و 
نارقلا متارق  مالسلالا و  عئارش  متفرع  سانلا  رـشاعم  لاح ، یلا  لاح  نم  اهلهاب  ةریغتم  لاوز ، ءانف و  راد  ایندلا  نا  اوملعا  سانلا ، اهیا  - 3. دوب

، تسا لاوز  يدوبان و  راد  ایند  هک  دینادب  مدرم  يا  [ . 50  ] اناودع املظ و  هدلو  لتق  یلع  متبثو  و  نایدلا ، کلملا  لوسر  ادمحم  نا  متملع  و 
دمحم هک  دـیتسناد  دـیدناوخ و  ار  نآرق  دیتخانـش و  ار  مالـسا  ياههار  امـش  مدرم  هورگ  يا  دزاـس ، نوگرگد  یلاـحب  یلاـح  زا  ار  شلها 

امف مارکلا ، ینب  اربـص  - 4. دـیدروآ موجه  ینمـشد  ملظب و  شدـنزرف  نتـشک  يارب  لاحنیا ) اب   ) تسا هدـنهد  ءازج  دـنوادخ  ربمغیپ  (ص )
وه ام  رـصق و  یلا  نجـس  نم  لقتنی  نا  هرکی  مکیاف  ۀمئادلا ، میعنلا  ۀعـساولا و  نانجلا  یلا  ءارـضلا  سؤبلا و  نع  مکب  ربعت  ةرطنق  الا  توملا 

و رفاکلا ) ۀنج  نمؤملا و  نجـس  ایندلا  نا  ( ) ص  ) هللا لوسر  نع  ینثدـح  یبا  نا  . باذـع نجـس و  یلا  رـصق  نم  لقتنی  نمک  الا  مکئادـعال 
يا دـینک  ربـص  دومرف ) شباحـصا  يارب  [ .) 51 . ] تبذـک تبذـک و ال  اـم  مهمیحج  یلا  ءـالوه  رـسج  مهناـنج و  یلا  ءـالؤه  رـسج  توملا 

مادک سپ  دهد ، روبع  ینادواج  تمعن  عیسو و  تشهب  هب  یتخس  تدش و  زا  ار  امش  هک  هحفص 58 ] تسین [  یلپ  زج  گرم  ناگداززیزع ،
هب رـصق  زا  هک  یـسک  دـننام  رگم  تسین  مه  ناتنانمـشد  يارب  دوش و  لقتنم  تشهب )  ) خاکب ایند )  ) نادـنز زا  هک  دراد  هارکا  امـش  زا  کـی 
لپ گرم  و  تسا ) رفاک  تشهب  نموم و  نادنز  ایند  هک   ) دومرف ثیدح  نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مردپ  اریز  . دوش لقتنم  یباذع  نادنز و 

اوملعا ءالبللا و  دعتسا و  - 5. دنتفگن غورد  مه  نمب  متفگن و  غورد  نم  ناشخزود  يوسب  تسنارفاک  لپ  ناشتشهب و  يوسب  تسا  نانمؤم 
نع مکضوعی  و  باذعلا ، عاوناب  مکودع  بذعی  ریخ و  یلا  مکرما  ۀبقاع  لعجی  ءادعالا و  رـش  نم  مکیجنیـس  مکظفاح و  مکیماح و  هللا  نا 

الب و يارب  دومرف ) شتیب  لهاب  عادو  عقوم  [ .) 52  ] مکردق نع  صقنی  ام  مکتنسلاب  اولوقت  اوکشت و ال  الف  ۀمارکلا  معنلا و  عاوناب  ۀیلبلا  هذه 
ار امش  رما  تبقاع  دشخب و  یئاهر  نانمشد  رش  زا  ار  امش  يدوزب  تسا و  امـش  ظفاح  یماح و  دنوادخ  هک  دینادب  دیوش و  هدامآ  يراتفرگ 

شاداپ اهتمارک  اهتمعن و  عاوناب  يراتفرگ  نیا  ضوعب  ار  امش  دیامرف و  هجنکش  اهباذع  عاوناب  ار  ناتنمشد  دهدیم و  رارق  یکین  ریخب و 
یف ریقفلا  انا  یهلا  : هفرع ياـعد  زا  یئاـهزارف  - 6. دهاکب امـش  تلزنم  ردق و  زا  هک  دیرواین  ناتنابزب  ینخـس  دـینکن و  تیاکـش  سپ  دـهد 
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اپ ارـس  هکیلاـح  رد  مشاـبن  دـنمزاین  هنوـگچ  سپ  مدنمتـسم  زاـب  مشاـب  زاـینیب  رگا  نم  ادـنوادخ  ؟ يرقف یف  اریقف  نوـکا  ـال  فـیکف  ياـنغ 
سپ منادان  زاـب  مریگارف  شناد  دـنچ  ره  ایادـخ  هحفـص 59 ] یلهج [ ؟ یف  الوهج  نوکا  ـال  فیکف  یملع  یف  لـهاجلا  اـنا  یهلا  ؟ مجاـیتحا
ایادخ راب  ؟ یفعـض دوجو  دعب  ینعنمتفأ  یفعـض  دوجو  لبق  یل  ۀفأرلا  فطللاب و  کسفن  تفـصو  یهلا  ؟ مشابن نادان  لهج  نیع  رد  هنوگچ 

نم فیعض  دوجو  هکنآ  زا  سپ  ایآ  ياهدومرف  فیصوت  تفأر  فطل و  هب  ار  دوخ  وت  دوش  ادیپ  ناهج  رد  نم  فیعض  دوجو  هکنآ  زا  شیپ 
ترهظ نا  یلع و  ۀنملا  کل  کلـضفبف و  ینم  نساحملا  ترهظ  نا  یهلا  ؟ تشاد یهاوخ  غیرد  نم  زا  ار  دوخ  تبحم  فطل و  دـش  رادومن 

رب درومنیا  رد  ارت  هدوب و  وت  ناسحا  لضفب و  دوش  راکـشآ  اهیبوخ  نم  زا  رگا  نم  يادخ  يا  . یلع ۀـجحلا  کل  کلدـعبف و  ینم  يواسملا 
یب کفطلا  ام  یهلا  . ینک تساوخزاب  هک  تسا  یتجح  نم  رب  ارت  درادن و  یتافانم  وت  لدـع  اب  دـنز  رـس  نم  زا  اهیدـب  رگا  تسا و  یتنم  نم 

اب هدـش و  نم  لاح  لماش  وت  فاطلا  ردـقچ  وت  یبوبر  ماقمب  ینادان  دوجو  اب  ادـنوادخ  ؟ یلع حـیبق  عم  یب  کـمحرا  اـم  یلهج و  میظع  عم 
نا راوطالا  تالقنت  راثالا و  فـالتخاب  تملع  یهلا  ؟ یئاـمرفیم محرت  یناـبرهم و  نم  يارب  ردـقچ  ماهتـسیاشان  تشز و  ياـهرادرک  دوجو 

ماهتسناد اههدیدپ  یمئاد  لوحت  اهدومن و  فالتخا  زا  نم  يادخ  يا  . ءیش یف  کلهجا  یتح ال  ءیش  لک  یف  یلا  فرعتت  نا  ینم  كدارم 
سیل ام  روهظلا  نم  كریغل  نوکیأ  هحفص 60 ] مشابن [ . نادان  وت  دوجوب  زیچ  چیه  رد  ات  یناسانـشب  نمب  ار  دوخ  زیچ  ره  رد  یهاوخیم  هک 

جاتحت یتح  تبغ  یتم  ؟ دزاس راکـشآ  نم  رب  ارت  دناوتب  هک  دراد  ار  یئانـشور  نآ  وت  زا  ریغ  یتقیقح  ایآ  ؟ کل رهظملا  وه  نوکی  یتح  کل 
يوسب هک  یلیلدب  یشاب  هتشاد  جایتحا  ات  ياهدوب  ناهنپ  یک  ؟ کیلا لصوت  یتلا  یه  راثالا  نوکت  یتح  تدعب  یتم  کیلع و  لدی  لیلد  یلا 

داب روک  [ . 53 . ] ابیقر اهیلع  كارت  نیع ال  تیمع  . دـشاب وت  فرطب  لصو  بجوم  تقلخ  راثآ  هکنیا  ات  ياهدوب  رود  یک  دـنک و  تیادـه  وت 
هحفص 61 ] دنیبیمن [ ! دوخرب  ارت  تراظن  هک  یمشچ  نآ 

تدابع دهز و 

يهفرع ياـعد  زا  ) کیدـی نیب  ۀـیدوبعلا  قدـصب  ینمقا  کـیلا و  كروـنب  یندـهاف  کـیلع  لدتـسا  کـب  کـیلا و  لوـصولا  بـلطا  کـنم 
تسوا و ریغ  زا  یـشوپمشچ  ادـخ و  تعاطا  میظعت و  تدابع  تقیقح  هک  دـناهتفگ  نینچ  تدابع  فیرعت  رد  نادنمـشناد  ءاـمکح و  ( ماـما

دنوادخ هک  دراد  هدنننک  تدابع  یصخش  ياوقت  هب  یگتسب  تدابع  شریذپ  نازیم  تسا و  تیهولا  ماقم  شیاتس  سفن  تلیـضف  نیرتگرزب 
دهاز و نانچ  هکلب  دادیم  ماجنا  نسحا  وحنب  ار  يرهاظ  تادابع  لامعا و  اهنت  هن  مالـسلاهیلع  نیـسح  . مکیقتا هللا  دـنع  مکمرکا  نا  دـیامرف :
ره هک  دوب  بلاط  قئاش و  دوخ  راگدرورپ  ياقلب  هقالعیب و  اهیفام  ایندـب و  نانچ  اریز  دوبن  يو  اب  يربارب  ياراـی  ار  یـسک  هک  دوب  ناـمیااب 
اب هکلب  دومن  لـمحت  ار  یمـالآ  و  هحفـص 62 ] بئاـصم [  هنوگ  ره  اـهنت  هن  نید  يـالتعا  هار  رد  دومنیم ، بجعت  تریح و  راـچد  ار  هدـننیب 

مارتحا دوش و  هتخیر  مرح  رد  شنوخ  ادابم  ات  دش  جراخ  هکم  زا  هبعک  مارتحا  ظفح  يارب  . دوشگ يراذگرکـش  هب  نابز  رطاخ  بیط  لامک 
زا ربتعم  ثیدـحب  انب  هک  تسا  هدـش  لئاق  ع )  ) نیـسح مرحب  یمارتحا  نانچ  دـنوادخ  هک  تسوا  لـمع  نیمه  ساـپب  دورب و  نیب  زا  هللا  تیب 

نآرق و توالتب  مالسلاهیلع  نیسح  [ . 54 . ] دناهداد هدژم  دشاب  هدروآ  اجب  ربمغیپ  هک  یجح  دون  باوث  ات  ار  وا  مرح  رئاز  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
دعـس نب  رمع  زا  اروشاع  بش  درکیم و  هدافتـسا  ینید  ضئارف  ماجنا  يارب  یتصرف  نیرتکچوک  زا  تشاد و  يدایز  يهقـالع  زاـمن  يهماـقا 

رد نمـشد  نازادـناریت  ربارب  رد  ار  دوخ  زاـمن  نیرخآ  زین  اروشاـع  رهظ  رد  یتح  درب  رـسب  نآرق  توـالت  زاـمنب و  ار  بش  اـت  تفرگ  تلهم 
؟ کبر نم  کفوخ  مظعا  ام  دـنتفگ  شترـضحب  دـسیونیم  بقانم  رد  بوشآرهـشنبا  . دروآ اجب  دـیکچیم  نوخ  شنینزان  رکیپ  زا  هکیلاـح 

یسک تمایق  زور  رد  ینعی  [ . 55  ] ایندلا یف  هللا  فاخ  نم  الا  ۀمایقلا  موی  نمأی  :ال  دومرف تیادخ ) زا  وت  تشحو  میب و  تسا  گرزب  ردقچ  )
اماوق ناک  دقل  : تسا هتفگ  وا  تدابع  يهرابرد  ریبز  نب  هللادبع  . دشاب ناسرت  فئاخ و  دـنوادخ  زا  ایند  رد  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخن  ناما  رد 

دروآیم و اجب  رگید  ياهزامن  هناگجنپ  ياهزامن  رب  هوالع  ع )  ) نیـسح دـیوگ  ءادهـشلاوبا )  ) دوخ باتک  رد  داقع  و  راهنلاب . اـماوص  لـیللاب 
توف وا  زا  ادخ  يهناخ  جح  لاس  چـیه  رد  تفرگیم و  هزور  ار  یئاهزور  مه  رگید  ياههام  رد  ناضمر  هام  يهزور  رب  هحفص 63 ] هوالع [ 
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ام دـنتفگ  نیدـباعلانیز  ماماب  هک  تسا  سب  نیمه  ع )  ) هللادـبعیبا تدابع  ترثک  رد  [ . 56 . ] دشاب هدـش  نآ  كرتب  راچان  هکنیا  رگم  دـشن 
ره هک  اریز  ماهدش )؟ دلوتم  هنوگچ  نم  هک  تسا  بجعت  ! ) تدـلو فیک  بجعلا  دومرف : )؟ تردـپ دالوا  تسا  رتمک  هچ  ( ؟ کیبا دـلو  لقا 

تدابع دهز و  نازیم  [ . 57 . ] دربیم نانزهویب  نیکاسم و  ماتیا و  لزانمب  هتفرگ و  شودـب  هدرک  رپ  نابنا  دـناوخیم و  زامن  تعکر  رازه  بش 
یقیقح ياوقت  دهز و  ياراد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تسا  راکـشآ  نشور و  الماک  وا  يهفرع  ياعد  نیماضم  زا  ع )  ) نیـسح نامیا  يوقت و  و 

دوجو یعرو  دـهز و  نینچ  مات  رهظم  تسا و  ءاقب  تیناحور و  ملاع  هب  هجوت  يدام و  رذـگدوز  ناـهج  زا  فارـصنا  عرو  دـهز و  اریز  دوب 
ناگدازردارب و ناردارب و  هک  ار  شنادـناخ  دارفا  نیرتزیزع  هکلب  درک  رظن  فرـص  يدام  ناهج  زا  اـهنت  هن  وا  اریز  دوب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

وت زا  ربکا  یهلا  : تفگ نینچ  هدومن و  ادف  دوخ  دوبعم  هار  رد  دروآ و  قشع  هاگنابرقب  رطاخ  بیط  لیم و  لامک  اب  دندوب  شدنبلد  نادـنزرف 
ریگ نآ  رد  مالسلاهیلع  نیسحوت  زا  رجنخ  وت  زا  رس  وت  زا  نیسح  تشک  مدیاب  رگید  راب  دص  رگاوت  زا  رسکی  مناگتشغآ  نوخب  وت  زا  رغصا 

اهیفام ایند و  اهنت  هن  درکیم ، يرامشهیناث  وا  ياقل  يارب  تخانشیمن و  اپ  زا  رـس  هک  دوب  تسود  لامج  يهولج  بوذجم  نانچ  هکرعم  راد  و 
اـم و یبوط و  وت و  هحفـص 64 ] دوب [ : نینچ  شلاحنابز  هدومن و  یئاـنتعایب  زین  ینادواـج  تشهب  ترخآ و  يارـسب  یتح  درک  شومارف  ار 

دنوادخ ياضر  يدونـشخ و  بلط  رد  ربکا  هللا  نم  ناوضر  همیرک و  يهیآ  لولدمب  وا  اریزتسوا  تمه  ردقب  سک  ره  رکف  تسود  تماق 
تیدـحا ترـضح  هاگـشیپ  رد  ار  تین  صولخ  يراکادـف و  نیرخآ  ات  داد  تراساب  مه  ار  دوخ  يهداوناـخ  لاـفطا و  یتح  هارنیا  رد  دوب و 

فیرعت هتبلااکاوس  یلا  داؤفلا  نح  امل  ابرا  بحلا  یف  ینتعطق  ول  واکارا  یکل  لایعلا  تمتیا  اکاوه و  یف  ارط  قلخلا  تکرت  . دشاب هداد  ماجنا 
تسا و مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  روخرد  طقف  یماقم  نینچ  زارحا  تسنوریب و  ملق  نایب و  تردق  زا  یتیفیک  لاح و  نینچ  فیـصوت  و 

هحفص 65 ] سب [ . تسوا  قشاع  تسنیا  رگا  قشع  سک  هدربان  رسب  هر  نیا  نیسح  زج  : اریز سب 

یئابیکش ربص و 

عبط يدنلب  تمه و  ولع  تفرعم  سفنلاملع  رظن  زا  یئابیکـش  ربص و  ( هسدقم يهیحان  ترایز  زا  ) ءامـسلا ۀکئالم  كربص  نم  تبجع  دقل  و 
بحی هللا  نا  تسا : هدومرف  هداد و  رارق  نیرباص  رادتـسود  ار  دوخ  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا و  ینورد  ياهـشهاوخ  لایما و  رب  هبلغ  و 

يراتفرگ تبیـصم و  ربارب  رد  ای  یئابیکـش  ربص و  . تسا یمدآ  تایح  يهیامرـس  یگدنز و  مهم  یلـصا و  نکر  ود  دـیما  ربص و  نیرباصلا .
رد یناویح  تاوهـش  یناسفن و  ياهاوه  زا  يریگولج  يارب  ای  تسا و  تادابع  تاعاط و  ماجنا  زا  یـشان  تاقـشم  نتفریذپ  يارب  ای  تسا و 

یلع ربصلا  و  ۀبیـصملا ، یلع  ربصلا  ۀـثالث : ربـصلا  هک  تسا  هدـمآ  ع )  ) ریما ترـضح  راـصق  تاـملک  نمـض  اذـل  تسا  تیـصعم  كرت  رثا 
ربصلا : دیامرف هتسناد و  ربص  يهلیسوب  ار  نامیا  لامک  تحص و  ترضحنآ  نینچمه  هحفص 66 ] [ . ] 58 . ] ۀیصعملا نع  بربصلا  و  ۀعاطلا ،

ربص هک  یسک  سپ  دسج  زا  تسا  رس  يهلزنم  هب  نامیا  زا  ربص  [ .) 59 . ] هل نامیا  هل ال  ربص  نمف ال  دسجلا ، نم  سارلا  ۀلزنمک  نامیالا  نم 
راچد دوخ  تایح  نارود  رد  زین  رگید  مدرم  ناـهج و  ناـگرزب  بلغا  نینچمه  اـهنآ و  يایـصوا  ناربمغیپ و  يهیلک  درادـن .) ناـمیا  درادـن 

ياهیتخـس طیارـش  اریز  دناهدوبن  ابیکـش  رباص و  ع )  ) نیـسح يهزادناب  نانآ  زا  کیچیه  یلو  دناهدوب  نوگانوگ  ياهیراتفرگ  تامئالمان و 
اب تسا و  هدیسرن  وا  بئاصم  تالکشم و  نازیم  هیاپب و  زین  يدحا  بئاصم  مالآ و  هدوبن و  ترـضحنآ  راوگان  طیارـش  حطـس  رد  سکچیه 

ناگتـشرف هکلب  تخادـنا  تریحب  ار  نایمدآ  لوقع  اهنت  هن  هک  داد  ناشن  يرابدرب  دومن و  یئابیکـش  ناـنچ  دـعاسمان  طیارـش  همهنیا  دوجو 
تردق زا  اهنآب  لمع  یلو  دشاب  ناسآ  دیاش  بلاطم  نیا  ندناوخ  نتشون و  ندینش و  نتفگ و  دنتفرورف  یتفگش  تریح و  رد  زین  یلعا  ءالم 

هتـشک لافطا ، شطعلا  يادـص  بآ و  نادـقف  دـنزرف ، نز و  يهلان  هآ و  . تسین هتخاس  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  زج  یـسک  یئاناوت  و 
اسرفتقاط یگتسخ  تیب ، لها  تراسا  مسجت  یگنشت ، یگنسرگ و  اهمخز ، شزوس  مشاهینب ، ناناوج  تداهش  باحـصا ، نارای و  ندش 

نیسح هک  دوب  اروشاع  زور  ثداوح  بئاصم  نیا  لاثما  اههد  اهنیا و  نانمـشد  ترثک  همهمه و  مایخ ، فرطب  ءادهـش  يهزانج  لمح  رثا  رد 
دبای و تیاده  تسار  هارب  ددرگرب و  یهارمگ  تلالض و  زا  یـسک  دیاش  ات  دادیم  زردنا  دنپ و  ار  نانمـشد  اهنآ  همه  دوجو  اب  مالـسلاهیلع 
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هحفص دندادیم [ . خساپ  ار  وا  گنس  هزین و  ریشمش و  ریت و  اب  درکیم  هظعوم  ار  بلقلایسق  هارمگ و  موق  نآ  ردق  ره  هک  تسا  اجنیا  بجع 
هطاحا ار  وا  فرط  ره  زا  نمـشد  هک  یلع  نب  نیـسح  زج  ار  یـسک  مدیدن  نم  دنگوس  ادخب  دیوگ  دوب  البرک  رد  هک  ملـسم  نب  دیمح  [ 67

بلق اب  ینوبز  زجع و  راهظا  نودب  راوتـسا  مکحم و  یهوک  دننام  وا  یلو  دـندرگ  هتـشک  شباحـصا  ناشیوخ و  نادـنزرف و  دـشاب و  هدرک 
اب ترـضح  عادو  نیرخآ  مسجت  [ . 60 . ] دنک هدنکارپ  نابایب  رد  خلم  دـننام  ار  نانآ  دـیامن و  هلمح  نمـشد  فوفـص  رب  مامت  تناتم  يوق و 

نیمه رد  دنکیم و  رادهحیرج  ار  صخش  ره  بلق  دندوب  هدش  عمج  شرودب  لاسدرخ  لافطا  هدیدغاد و  نانز  دنچ  ینت  هک  دوخ  تیب  لها 
نیا زا  مرتخد  تاهیه  دومرف  ماما  تسرفب  هنیدمب  ار  ام  سپ  ياهدرک  گرم  میلـست  ار  دوخ  هک  الاح  ردـپ  يا  تفگ  شرتخد  هک  دوب  عادو 

ربصب و اسرفناج  بئاصم  نآ  ربارب  رد  زین  ار  شناگدـنامزاب  دوب  ابیکـش  رباص و  ع )  ) نیـسح هکنیا  رب  هوـالع  شاـب  روبـص  رذـگرد و  اـنمت 
دیاـش اـت  دربیم  نانمـشد  شیپ  بآ  يهعرج  بلط  يارب  ار  دوـخ  راوخریـش  لـفط  هک  نیا  زا  رتـالاب  يربـص  هچ  . دوـمرفیم هیـصوت  لـمحت 
خـساپ نیگآرهز  ریت  اب  ار  وا  بآ  ياجب  ناتریـسوید  ناتترطفتسپ و  نآ  یلو  دنک  رادـیب  نانآ  يهریت  لد  رد  ار  محرت  هفطاع و  يهزیرغ 

تناتم و لامک  اب  دهدیمن و  تسد  زا  ار  یئابیکـش  ربص و  ماما  زاب  دنناسریم  تداهـشب  ردپ  زان  شوغآ  رد  ار  راوخریـش  كدوک  دنهدیم و 
هحفص 70 ] ءامسلا [ . ۀکئالم  كربص  نم  تبجع  دقل  و  تفگ : دیاب  هک  تسورنیا  زا  دهدیم  همادا  دوخ  سدقم  تیرومأمب  يرابدرب 

تداهش زور  ات  هنیدم  زا  تکرح  زور  زا  ماما  یناگدنز 

هکم يوسب  هنیدم  زا  ماما  تکرح 

نسح ماما  تلحر  زا  سپ  دناهتشون  نیخروم  هکیروطب  ( یلحلا رفعج  دیـس  ) متکتی افئاخ  یـسوم  جورخک  افئاخ  ۀنیدملا  نم  نیـسحلا  جرخ 
یلو مینکیم  تعیب  امـش  اب  هدرک و  علخ  ار  هیواعم  اـم  هک  دنتـشون  هماـن  ع )  ) نیـسح ترـضحب  هداـتفا و  شوج  بنجب و  قارع  نایعیـش  (ع )

دهع و هیواعم  ام و  نایم  هک  دـش  روآدای  اهنادـب  تفریذـپن و  ار  نانآ  داهنـشیپ  دوب  هتـسب  هیواعم  اب  شردارب  هک  ینامیپ  مارتحاب  ترـضحنآ 
رادـنامرف هیواـعم  فرط  زا  مکح  نب  ناورم  عـقوم  نیا  رد  [ . 61 . ] دوش یـضقنم  نآ  نامز  ات  دـشابیمن  زئاج  نآ  تسکـش  هک  تسا  یناـمیپ 

رد ار  وا  دننکیم و  دمآ  تفر و  نیـسح  شیپ  زاجح  قارع و  لها  زا  ياهدـع  هک  تشون  هیواعمب  دـش  ربخاب  بلطم  نیا  زا  نوچ  دوب  هنیدـم 
مادقا ات  سیونب  نمب  ار  دوخ  میمـصت  رظن و  درومنیا  رد  دـنک  اپ  رب  هحفـص 71 ] ياهنتف [  وا  هک  مسرتیم  نم  دنزادنایم و  عمطب  تفالخ  رما 

راک وت  اب  وا  ات  يوش و  نیـسح  ضرعتم  اداـبم  سپ  متـسناد  ارت  دوصقم  دیـسر و  تاهماـن  هک  تشون  ناورم  يهماـن  خـساپ  رد  هیواـعم  . منک
لاسرا اب  نامزمه  هیواعم  . میوش وا  ضرعتم  میهاوخیمن  زین  ام  تسا  رتادافو  دوهعم  نامیپ  هب  هک  وا  اریز  شاب  هتشادن  راک  وا  اب  مه  وت  درادن 

اراهنآ دیاب  دـشاب  تسار  رگا  هک  تسا  هدیـسر  نمب  وت  زا  دـنچ  يروما  هک  تشون  ع )  ) نیـسح ترـضحب  زین  يرگید  يهمان  ناورم  خـساپ 
هک راهنیز  دـشاب  لطاب  رگا  دـنک و  افو  دوخ  نامیپ  دـهعب و  هک  تسا  راوازـس  دـشاب  هتـسب  ینامیپ  دـهع و  ادـخ  اـب  هک  ره  اریز  ینک  كرت 

ار دهع  زین  نم  ینک  دهع  ضقن  وت  رگا  اریز  ینک  افو  ادـخ  نامیپ  دـهعب و  یهد و  دـنپ  ار  تدوخ  هک  دـیاب  يدرگن و  يرما  نینچ  نوماریپ 
وت وشم و  هنتف  ثودح  ببس  نزم و  مهرب  ار  تما  نیا  عامتجا  سپ  منک  رکم  وت  اب  زین  نم  یئآرب  دیک  ماقم  رد  نم  اب  وت  هچنانچ  منکـشب و 

ناهیفـس و اداـبم  نک و  هشیدـنا  ص )  ) دـمحم تما  تینید و  دوخ و  يهراـبرد  نیارباـنب  ياهدرک  شیاـمزآ  ار  اـهنآ  ياهتخانـش و  ار  مدرم 
تاهمان دعب -  اما  : دومرف موقرم  نینچ  نآ  خـساپ  رد  دیـسر  مالـسلاهیلع  نیـسحب  هیواعم  يهمان  نوچ  . دـنیامن کبـس  فیفخ و  ارت  نادرخیب 

، ینادیمن وکین  نمب  تبسن  ار  اهنآ  ینادیم و  يرب  اهنآ  زا  ارم  وت  هک  تسا  هدیسر  نمب  وت  زا  دنچ  يروما  هک  يدوب  هتـشون  نآ  رد  دیـسر و 
مرادن وت  اب  گنج  يهدارا  نم  دننانیچنخس و  ناگدننکقلمت و  دنسیونیم  وتب  ار  اهنیا  هک  یـصاخشا  دنادیم و  رتهب  ادخ  ار  روما  دب  کین و 
یـضار ادخ  هک  مرادن  نامگ  مشاب و  بقاعم  ادخ  دزن  رد  هک  مسرتیم  وت  تفلاخم  كرت  رد  هک  مسق  ادخب  متـسین و  وت  تفلاخم  ماقم  رد  و 

اب اهتعدب  نیا  رد  مراذگب و  روما  نیا  رب  دیاهدش  جراخ  ادخ  نید  زا  هتخاس و  دوخ  راعش  ار  متـس  روج و  هک  ارت  ناوعا  وت و  هکنیا  زا  دشاب 
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هدرک و ملظ  راکنا  هک  ناگدننک  تدابع  نارازگزامن و  زا  یهورگ  اب  ار  يدع  نب  رجح  هک  یتسین  وت  ایآ  هحفص 72 ] میامن [ . هنهادم  امش 
ظیلغ ياهدنگوس  اهنآب  نداد  ناما  رد  هکنآ  زا  سپ  دندیسرتیمن  ناگدننک  تمالم  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  دندرمـشیم و  گرزب  ار  اهتعدب 

قمحلا نب  ورمع  يهدنـشک  یتسین  وت  ایآ  ؟ يدناسر لتقب  متـس  ملظب و  ار  اهنآ  یمرج  تابثا  نودـب  يدوب  هتـسب  مکحم  ياهنامیپ  هدروخ و 
هتخاس درز  ار  شگنر  رغال و  ار  شمسج  هدوسرف و  ار  شندب  تدابع  ترثک  هک  دوب  یحلاص  يهدنب  هدوب و  ادخ  لوسر  يهباحـص  زا  هک 
تأرج تراگدرورپ  هب  سپ  دمآیمدورف  وت  يوسب  يدادیم  اوه  غرمب  ار  اهنآ  رگا  هک  يدوب  هداد  واب  دـنچ  ینامیپ  دـهع و  هکیلاح  رد  دوب ؟

وا هکیتروص  رد  يدناوخ  دوخ  ردارب  ار  هیمـس  نب  دایز  هک  یتسین  وت  ایآ  ! يدناسر لتقب  ار  وا  يدرمـش و  کبـس  ار  قاثیم  دـهع و  هدومن و 
شارفلل و دلولا   ) تسا هدومرف  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاح  و  تسوت ؟ ردـپ  رـسپ  وا  هک  يدرک  لایخ  دوب و  هدـش  دـلوتم  فیقث  مالغ  شارف  رد 

ياپ تسد و  هک  یتخاس  طلسم  نیقارع  رب  ار  وا  يدومن و  دوخ  ياوه  تعباتم  يدرک و  كرت  ار  هللا  لوسر  تنـس  ادمع  سپ  رجح ) رهاعلل 
ایآ ! دنتسین وت  زا  زین  اهنآ  یتسین و  تما  نیا  زا  وت  ایوگ  دشک  راد  امرخ  ناتخرد  رب  هدومن و  روک  ار  اهنآ  ناگدید  دنک و  عطق  ار  اهناملـسم 
وت دنتسه و  ع )  ) یلع نیدب  نییمرضح  تشون  وتب  هک  عقومنآ  رد  ؟ دومن هلثم  هتشک و  ار  نییمرـضح  وت  روتـسدب  هیمـس  دنزرف  هک  یتسین  وت 

ردپ وت و  يور  رب  یلع  هک  تسا  ینید  نامه  ع )  ) یلع نید  هک  دنگوس  ادـخب  !! شکب ار  وا  دـشاب  یلع  نید  رب  سک  ره  هک  یتشون  واب  مه 
ياهدرک بصغ  ار  تموکح  تراما و  هحفص 73 ] هتسشن و [  دنسم  نیا  رد  وت  وا  تکرب  زا  دروآرد و  نید  نیاب  رهاظب  ارت  دز و  ریشمش  وت 
هتـشون نمب  ! دینک ادیپ  یلیلق  دوس  دیـشورفب و  دیربب و  ماشب  هکم  زا  یلیلق  يالاک  هک  دوب  نیا  تناردـپ  وت و  فرـش  دوبن  وا  ریـشمش  رگا  و 

نیا رب  وت  تفـالخ  زا  رتـگرزب  يهنتف  نم  منکن و  داـجیا  تما  نیا  رد  ياهنتف  منک و  محر  ص )  ) ربـمغیپ تما  نید  رب  دوـخ و  رب  هک  يدوـب 
ادخب مهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  هک  منک  راکیپ  وت  اب  هک  منادیمن  نیا  زا  رتهب  يزیچ  مدـج  تما  دوخ و  نید  دوخ و  يارب  منادـیمن و  تما 

ره هک  دـهد  قیفوت  ارم  هک  درک  مهاوخ  تلأـسم  وا  زا  دومن و  مهاوـخ  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  منک  كرت  هچناـنچ  تسج و  مهاوـخ  برقت 
وت اب  نم  رگا  تسکـش و  یهاوخ  ارم  دهع  زین  وت  منکـشب  ارت  دـهع  نم  رگا  هک  يدوب  هتـشون  نینچمه  . منک رایتخا  دـشاب  رتوکین  هک  يرما 

دسرن و نمب  يررـض  چیه  وت  رکم  زا  هک  مراودیما  نکب  نم  اب  يراد  ياهلیح  رکم و  ره  وت  سپ  . دومن یهاوخ  رکم  نم  اب  مه  وت  منک  هلیح 
صیرح شیوخ  ياـهنامیپ  ضقن  رب  ياهدـنام و  دوخ  تلاـهج  رب  هتـسویپ  هک  اریز  دیـسر  دـهاوخ  نارگید  زا  شیب  وت  دوخب  وت  رکم  ناـیز 

هدرک حلص  اهنآ  اب  هکنآ  زا  سپ  تعامج  نیا  راتشک  لتق و  اب  وت  ياهدرکن  افو  یطرشب  زگره  وت  هک  مروخیم  مسق  دوخ  ناجب  ياهتـشگ و 
لتقب ار  اهنآ  دـننک  لاتق  هدرک و  دـهع  ضقن  وت  اب  اـهنآ  هکنیا  زا  شیپ  يدرک و  دـهع  ضقن  يدوب  هتـسب  اـهنامیپ  هداد و  داـی  اهدـنگوس  و 

تراشب سپ  . دندرمشیم گرزب  ار  ام  قح  دندرکیم و  دای  ار  ام  تلیضف  اهنآ  هکنآ  يارب  رگم  يدرکن  نانآب  تبـسن  ار  لمع  نیا  يدناسر و 
هکنادـب تشاد و  دـنهاوخزاب  هبـساحم  يارب  ارت  تمایق  رد  نیقی  درک و  دـنهاوخ  صاـصق  وت  زا  ار  دوخ  نوخ  اـهنآ  هک  هیواـعم  يا  ارت  داـب 
هذخاوم زا  يدرک  وت  هچنآ  دـنکیمن  شومارف  ادـخ  تسین و  نوریب  همان  نآ  زا  یگرزب  کچوک و  هانگ  چـیه  هک  تسا  ياهمان  ار  دـنوادخ 

تعیب هب  مدرم  ندرک  روبجم  دوخ و  راید  زا  ناکین  ندرک  هراوآ  اـهتمهت و  هب  هحفص 74 ] ادخ [  ناتسود  نتـشک  اهنامگب و  مدرم  ندرک 
داب رب  ار  دوخ  نید  ياهدـش و  دوخ  سفن  راکنایز  هکنیا  رگم  منادـیمن  ارت  نم  .و  تسا زابگس  راوخبارـش و  کـناوج  هک  دـیزی  ترـسپ 

ار راکزیهرپ  ناحلاص  يونـشیم و  ار  نادان  ناهیفـس  نخـس  هدرک و  راوخ  ار  دوخ  تناما  ياهدرپس و  تناـیخ  هار  تناتـسدریز  اـب  ياهداد و 
همان باوج  تفگ  دیزی  متسنادیمن  نم  هک  هدوب  اههنیک  شلد  رد  تفگ  دناوخ  ار  ترضح  يهمان  هیواعم  نوچ  ! ینکفایم سرتب  نانآ  رطاخب 

نیـسح نیبب  تفگ  داد و  واب  ار  همان  هیواعم  دمآ  هیواعم  دزن  صاعورمع  رـسپ  هللادبع  عقوم  نآ  رد  وگب  ازـسان  شردپ  دوخب و  سیونب و  ار 
ارم يأر  تفگ  هیواعمب  دیزی  ؟ ینکیمن راوخ  کچوک و  ار  وا  یهدیمن و  شباوج  ارچ  تفگ  دناوخ و  ار  همان  هللادبع  . تسا هتـشون  هچ  نمب 

وا و بیع  دروم  رد  نم  اریز  دـیدرک  اطخ  ود  ره  یلو  دوب  وت  يأر  لثم  مه  دـیزی  يأر  تفگ  هللادـبع  هب  دـیدنخ و  هیواعم  ؟ يدـید هنوگچ 
متـساوخیم دراد ؟ هدئاف  هچ  دننادیم  ارنآ  فالخ  مدرم  هک  مسیونب  یغورد  رگا  منادیمن و  اهنآ  رد  یبیع  چیه  مسیونب و  مناوتیم  هچ  شردپ 

بجر همین  رد  تفای و  همتاخ  هیواعم  يراکمتـس  نارود  هرخالاب  [ . 62 . ] مدرک ربص  مدیدن و  تحلـصم  یلو  مسیونب  واب  يدنچ  دیدهت  هک 
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-2. مدرک هدامآ  وت  ینارمکح  يارب  ار  هنیمز  تمحز  نارازه  اـب  - 1: دومن تیصو  نینچ  دیزی  شرسپ  هب  تشذگ و  رد  يرجه  متـصش  لاس 
زا رگا  نک و  تملاسم  قارع  یلاهاب  تبـسن  - 3 هحفـص 75 ] دـنعرف [ . يهلزنمب  یقبام  لصا و  يهلزنمب  اهنآ  هک  نک  مارتحا  ار  زاجح  لها 
وت سابل  رتسآ  يهلزنمب  نوچ  ماش  لها  اما  - 4. نک ضوع  ار  نیلماع  هدب و  رثا  بیترت  اهنآ  تیاکشب  اروف  دندرک  تیاکش  وت  ماکح  تسد 

عناق تکاس و  ار  نیفلاـخم  مدرک و  راومه  وت  يارب  ار  اـههار  ماـمت  نم  یلک  روطب  - 5. هدم هار  لدب  یکاب  اهنآ  زا  دنـشابیم و  عیطم  دنتـسه 
، یلع نب  نیسح  : زا دنترابع  هدوب و  شیرق  زا  اهنآ  دناهدرک و  یچیپرس  وت  تعیب  زا  هک  رفن  راهچ  زا  رگم  یسرتب  یسک  زا  دیابن  وت  مدومن و 
وا دننک  تعیب  وت  اب  همه  رگا  تسا  نیشنهشوگ  دباع و  يدرم  رمع  نب  هللادبع  اما  . رکبیبا نب  نمحرلادبع  رمع ، نب  هللادبع  ریبز ، نب  هللادبع 

شیع و سلاجم  بلاط  وا  دـنک  تفلاخم  وت  اب  هک  درادـن  یتمه  نانچ  شایع و  تسا  يدرم  مه  رکبیبا  نب  نمحرلادـبع  . دـنکیم تعیب  مه 
گرزب مرتحم و  يدرم  یلع  نب  نیـسح  اـما  [ . 63 . ] ینک مرگرـس  یماعنا  اـب  ار  وا  یناوتیم  وت  تسا و  ناـنز  اـب  تاـقوا  بلغا  هدوب و  برط 
ضامغا وا  زا  یتفای  تسد  واب  رگا  تروصنیا  رد  دننکیم  راداو  وت  تفلاخم  رب  دنراذگن و  غراف  ار  وا  قارع  لها  تسا و  مشاهینب  نادـناخ 

راـتفر شردـپ  اـب  نم  هک  ياهویـش  ناـمهب  نک  راـتفر  زیرم  رادجـک و  وا  اـب  یلک  روـطب  دراد و  ربـمغیپ  اـب  کـیدزن  يدـنواشیوخ  هک  نـک 
تـسدب تصرف  رگا  تسا و  رگهلیح  هابور  دننام  هک  شکب  یتفای  تسد  واب  هکنیا  ضحمب  دومن  جورخ  رگا  ار  ریبز  نب  هللادبع  یلو  . مدرک

گرم دروم  رد  دوخ  هحفص 76 ] نارادنامرفب [  همانشخب  رودص  نمض  دومنن و  راتفر  شردپ  تیـصوب  دیزی  [ . 64 . ] دهدن ناما  ارت  دتفا  وا 
رفن راهچ  زا  نتفرگ  تعیب  يهرابرد  دوب  دیزی ) يومعرسپ   ) هبتع نب  دیلو  هک  هنیدم  یلاوب  مه  ياهناگادج  يهمان  شیوخ  تفالخ  هیواعم و 

ندیسر ضحمب  هک  دوب  نیا  دیلوب  دیزی  یلاسرا  يهمان  نومضم  . داتسرف واب  هرداص  يهمانـشخب  زا  هخـسن  کی  يهمیمـضب  تشون و  روبزم 
اهنآ رـس  دندرک  عانتما  ءابا و  هچنانچ  هدب و  هئارا  اهنآب  ارم  همان  ریگب و  تعیب  ریبزنبا  نیـسح و  زا  اصوصخم  فلاخم  رفن  راهچ  زا  همان  نیا 
رکف رد  دـیدرگ  هاگآ  دـیزی  دوصقم  همان و  نومـضم  زا  دـناوخ و  ار  دـیزی  يهمان  نوچ  دـیلو  [ . 65 ! ] تسرفب نم  يارب  هماـن  باوـج  اـب  ار 

روتـسد يارجا  دروم  رد  ات  دناوخ  دوخ  شیپ  دوب  هنیدم  یلاو  هیواعم  فرط  زا  اقباس  هک  ار  مکح  نب  ناورم  تروشم  يارب  دـعب  تفرورف و 
نت راهچ  نیا  زا  رفن  ود  تسا  هتـشون  دیزی  هک  يروطنامه  تفگ  دیلوب  رما  نایرج  زا  عالطا  زا  سپ  ناورم  . دریگب يرکف  کمک  وا  زا  دیزی 

هدومن راضحا  دوخ  لزنمب  اروف  ار  اهنآ  دنشابیم  نامدرم  هجوت  دروم  رتشیب  هک  دنتسه  یمهم  صاخشا  ریبز ) نب  هللادبع  یلع -  نب  نیـسح  )
رـس لاسرا  ود و  نآ  نتـشک  دروم  رد  ار  دیزی  روتـسد  تصرف  توف  نودب  دندرک  تفلاخم  هچنانچ  نک و  مالعا  نانآب  ار  دیزی  همان  دافم  و 

دوخب دوخ  مه  رکبیبا  نب  نمحرلادـبع  رمع و  نب  هللادـبع  دوش  نشور  رفن  ود  نیا  فیلکت  رگا  رایبرد و  ءارجا  هلحرمب  ماشب  همان  اـب  اـهنآ 
هاوخ دنونـشب  وا  تعیب  زا  فاکنتـسا  تروص  رد  ار  ناشندـش  هتـشک  ای  دـیزی و  اب  ار  رفن  ود  نیا  تعیب  اهنآ  یتقو  اریز  درک  دـنهاوخ  تعیب 

ار وا  داتـسرف و  ع )  ) نیـسح دزن  ار  یـسک  هنابـش  دیلو  : دـیلو تامادـقا  [ . 66 . ] درک دـنهاوخ  لوبق  ار  دـیزی  اـب  هحفـص 77 ] تعیب [  هاوخاـن 
رد دیلو  هک  دومرف  نانآب  دنوش و  حلـسم  داد  روتـسد  هدرک و  راضحا  ار  دوخ  ناکیدزن  زا  ياهدع  تسناد و  ار  دیلو  دوصقم  ماما  تساوخ ،

لخاد نم  هکیعقوم  دیئایب و  نم  هارمه  امـش  نیاربانب  متـسین  نمیا  مریذپن  دنک و  یفیلکت  میارب  وا  هکنیا  زا  نم  هتـساوخ و  ارم  یعقوم  نینچ 
نیسح . دینک عافد  نم  زا  دیوش و  لخاد  دش  دنلب  نم  يادص  هک  دیدینش  رگا  دینیشنب و  راظتنا  لاح  رد  هناخ  نوریب  رد  امش  مدش  وا  يهناخ 

هیلا انا  انا هللا و  دومرف : ماما  داد  ترـضحب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  تسوا  دزن  رد  زین  مکح  نب  ناورم  دید  تفر و  دـیلو  دزنب  مالـسلاهیلع 
هحفـص دناوخ [ . ترـضحنآ  يارب  دوب  هداد  ترـضحنآ  زا  تعیب  ذخا  دروم  رد  دیزی  هک  ار  يروتـسد  دیزی و  يهمان  دـیلو  سپـس  . نوعجار

زین رگید  نامدرم  هک  هنوگ  نادب  اراکـشآ  ات  یـشاب  عناق  دـیزی  اب  نم  یناهنپ  تعیب  هب  وت  هک  منکیمن  نامگ  دومرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  [ 78
دیلو . ینیبب هراب  نیا  رد  ار  تاهشیدنا  يأر و  ینک و  حبـص  ات  دشاب  سپ  دومرف  ترـضح  . تسا نینچ  يرآ  تفگ : دـیلو  ! منک تعیب  دـننادب 

وت زا  نونکا  نیـسح  رگا  دـنگوس  ادـخب  تفگ  دـیلوب  ناورم  ! یئایب ام  دزنب  تعیب ) يارب   ) مدرم زا  یعمج  اب  ات  درگرب  ادـخ  مانب  الاح  تفگ 
زا راذگن  نک و  سبح  ار  وا  دشاب  وا  امـش و  نیب  يدایز  راتـشک  لتق و  ات  تفای  یهاوخن  تسد  وا  رب  زگره  رگید  دـنکن  تعیب  دوش و  ادـج 

تنا دومرف : درک و  شاخرپ  ناورمب  تساخرب و  اج  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ! نزب ار  شندرگ  ای  دـنک و  تعیب  اـی  هکنیا  اـت  دور  نوریب  وت  دزن 
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دیلوب ور  سپس  [ . 67 ! ] یتفگ اجبان  نخس  یتفگ و  غورد  ادخب  )؟ وا ای  یـشکیم  ارم  وت  مشچ  دوبک  نز  رـسپ  يا  ( ؟ وه ما  ینلتقت  اقرزلا  نبای 
لتاق ، رمخلا براش  قساف  لجر  دیزی  و  هللا ، متخ  انب  هللا و  حتف  انب  و  ۀکئالملا ، فلتخم  ۀلاسرلا و  ندعم  ةوبنلا و  تیب  لها  انا  : دومرف هدومن و 

[ . 68  ] جرخ مث  ۀعیبلا  ۀفالخلاب و  قحا  انیا  نورظنت  رظنن و  نوحبصت و  حبصن و  نکلو  هلثمب  عیابی  یلثم ال  قسفلاب و  نلعم  ۀمرحملا ، سفنلا 
هدـش و زاب  ام  مانب  دوجو  رتفد  تسا ، ناگتـشرف  دـش  دـمآ و  لحم  ام  يهناتـسآ  میتلاسر و  ناک  ربمغیپ و  نادـناخ  اـم  دومرف  هحفص 79 ] ] 

یـسک نینچب  ینم  وچمه  قسفب و  رهاجتم  شکمدآ ، راـسگیم و  راـکهنگ و  تسا  يدرم  دـیزی  و  تسا ، هدـیدرگ  متخ  اـمب  لاـمک  يهرئاد 
تفالخب و ام  زا  کی  مادک  هک  دیرگنب  زین  امش  میرگنب  تقدب  راک  نیا  رد  ام  دینک  حبص  زین  امش  مینک و  حبص  ات  شاب  یلو  دنکیمن  تعیب 

تفگ دیلو  يدیچیپرـس  نم  فرح  زا  وت  تفگ  دـیلوب  ناورم  . دـش جراخ  دـیلو  سلجم  زا  تفگب و  نیا  ع )  ) نیـسح تسا  رتراوازـس  تعیب 
نم منکیمن و  تکرـش  نیـسح  نوخ  رد  نم  دنهدب  نمب  دباتیم  نآ  رب  باتفآ  هک  یئاهنیمز  مامت  رگا  دنگوس  ادخب  ناورم  يا  وت  رب  ياو 
امش اب  قح  سپ  تسا  نینچ  بلطم  رگا  تفگ  ناورم  . دش دهاوخ  کبس  شلامعا  نازیم  دنک  تکرش  نیسح  نوخ  رد  هکیسک  مراد  هدیقع 

لاغتــشا دوـب  هدیچیپرــس  دـیزی  تـعیب  زا  هـک  ریبز  نـب  هللادـبع  اـب  مـه  دـیلو  درک و  تماـقا  شلزنم  رد  ار  بـش  ع )  ) ءادهــشلادیس . تـسا
تاعاس رد  . دندرکن ادـیپ  ار  وا  یلو  داتـسرف  ار  ینادرم  وا  لابندـب  دـیلو  درک و  تکرح  هکم  فرطب  بش  نامه  رد  ریبز  نب  هللادـبع  . تشاد

رد منک و  هشیدـنا  بشما  اـت  دـینک  ربص  دومرف  ترـضح  دـندرک  توعد  تعیب  يارب  ار  وا  دنداتـسرف و  ع )  ) نیـسح لاـبند  رگید  زور  رخآ 
ربمغیپ و شدج  ربق  رس  دیدرگ  هنیدم  زا  جورخ  مزاع  نوچ  دش و  هکم  هجوتم  دوب  هدنام  بجر  رخآب  زور  ود  هبنشکی  بش  هک  بش  نامه 

هارمه ار  دوخ  تیب  لها  ناگدازردارب و  ناردارب و  نادـنزرف و  دومن و  عادو  اهنآ  اب  تفر و  مالـسلامهیلع  نسح  شردارب  همطاف و  شردام 
ینجن بر  لاق  بقرتی  افئاخ  اـهنم  جرخف  دومرف : هحفـص 80 ] توالت [  ار  هیآ  نیا  جورخ  عقوم  دمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  هتـشادرب و  شیوخ 

هورگ زا  ارم  اراگدرورپ  تفگ  دوب  نانمـشد  ندیـسر  بقرتم  ناـسرت و  هکیلاـح  رد  رهـش  زا  دـش  جراـخ  ینعی  [ .) 69 . ] نیملاـظلا موقلا  نم 
تمـسب یمومع  يهداج  زا  دوب  هدرک  رارف  ههاریب  زا  دیلو  نارومأم  بقاعت  سرت  زا  هک  ریبز  نب  هللادبع  فالخ  رب  و  شخب ) یئاهر  راکمتس 

هحفص 81 ] [ . ] 70 . ] دومن تکرح  هکم 

هفوک لها  توعد  هکمب و  ماما  دورو 

بش 28 رد  دوخ  کچوک  ناوراک  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ( یلحلا رفعج  دیـس  ) مزمز میطحلا و  تفرـشت  هب  اهنبا و  وه  ۀکم و  نع  یلجنا  دق  و 
دراو دومرفیم  توالت  ار  هیآ  نیا  هکیلاح  رد  نابعـش  میـس  بش  رد  یئامیپهار  زور  جـنپ  زا  سپ  جراخ و  هنیدـم  زا  يرجه  لاس 60  بجر 
دیما تفگ  دش  نیدـم  هجوتم  یـسوم  نوچ  [ .) 71  ] لیبسلا ءاوس  ینیدـهی  نا  یبر  یـسع  لاق  نیدـم  ءاقلت  هجوت  امل  و  دـش : همظعم  يهکم 

يهیعاد دوخ  هک  ریبز  نب  هللادـبع  هکمب  مالـسلاهیلع  ماـما  دورو  زا  سپ  ( دـنک تیادـه  تسار  يوتـسم و  قیرطب  ارم  مراـگدرورپ  هک  تسا 
هاوخاوه و ار  اهنآ  هدرک و  عمج  هحفص 82 ] دوخ [  رود  ار  مدرم  زا  ياهدع  دوب  هدرک  رارف  هکمب  هنیدم  زا  دیلو  سرت  زا  تشاد و  تفالخ 

رود زا  هراب  کی  ار  مدرم  هکمب  مالـسلاهیلع  ماما  دورو  دـندوب ، نادرگرـس  فیلکتالب و  زین  هکم  یلاها  زا  یـضعب  دوب  هدرک  دوخ  رادـفرط 
طاـقن ماـمت  رد  هکمب  دورو  هیندـم و  زا  ماـما  جورخ  ءاـنثا  نیا  رد  دروآ و  درگ  ماـما  نوـماریپ  ار  اـهنآ  درک و  هدـنکارپ  تفـالخ  نایعدـم 

دالب راطقا  رد  اجیردت  ربخ  نیا  درب و  رـسب  یگدنهانپ  لاح  رد  هکم  رهـش  رد  هام  راهچ  ابیرقت  ع )  ) نیـسح ماما  . دـیدرگ سکعنم  ناتـسبرع 
اهنآ یتیاضران  رب  مه  دیزی  تفالخ  دندوب و  گنتلد  هیواعم  نارود  ياهیرگدادیب  زا  هک  مدرم  زا  يرایـسب  یفرط  زا  دـش و  رـشتنم  یمالـسا 

دشیم و ریزارس  هکم  رهشب  هفوک  زا  هژیوب  قارع  زا  اههمان  لیس  رگید  فرط  زا  دندرکیم و  يدردمه  راهظا  هدوارم و  ترضحنآ  اب  دوزفایم 
زا یهورگ  [ . 72 . ] دنک مایق  متس  دادیب و  نتخادنارب  يارب  هتخادرپ  مدرم  يربهر  یئاوشیپ و  هب  هتفر و  قارعب  هک  دنتـساوخیم  ترـضحنآ  زا 

گرم دروم  رد  دندش و  عمج  یعازخ  درص  نب  نامیلس  يهناخ  رد  دندوب  هفوک )  ) يولع تفالخ  تختیاپ  رد  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نایعیش 
دندید تحلصم  نینچ  تروشم  زا  سپ  دندرک و  اهوگتفگ  هکمب  هنیدم  زا  مالسلاهیلع  نیسح  تکرح  نینچمه  دیزی و  تموکح  هیواعم و 
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عالطا شترـضحب  ياهمان  يهلیـسوب  ماما  ینابیتشپ  هب  تبـسن  ار  دوخ  یبلق  تانونکم  دـنراد و  مازعا  هکمب  دوخ  بناج  زا  یناگدـنیامن  هک 
فارطا مدرم  نیرئاز و  هکم و  لـها  دـندش  ربخاـب  شندـمآ  زا  مدرم  دـمآدورف و  هکم  رد  ع )  ) نیـسح نوـچ  دـسیونیم  دـیفم  خیـش  . دـنهد

رس تشپ  زور  ود  یهاگ  دوب  لوغشم  فاوط  ندناوخ و  زامنب  هبعک  رانک  رد  مه  ریبز  نب  هللادبع  دندرکیم  تفر  دمآ و  هدیسر و  شتمدخب 
اریز دـمآیم  نارگ  رتـشیب  سک  هـمه  زا  وا  يارب  هـکم  رد  ماـما  دوـجو  یلو  دـمآیم  ع )  ) نیــسح ندـید  يارب  راـبکی  زور  ود  یهاـگ  مـه و 

وا زا  رتـالاو  رتهتـسیاش و  تعیب  يارب  ار  ماـما  دـننکن و  تعیب  وا  اـب  زاـجح  مدرم  تسا  هکم  رد  هحفـص 83 ] ع [ )  ) نیـسح ات  هک  تسنادیم 
هدینـش و دـیزی  تعیب  زا  ار  ع )  ) نیـسح يراددوخ  هیواعم و  گرم  ربخ  هک  هفوک  لها  دنـسیونیم  دـیفم  سواـط و  نب  دیـس  [ . 73 . ] دننادیم

عالطاب ار  هیواعم  گرم  ربخ  هدرک و  عامتجا  درـص  نب  ناملـس  يهناخ  رد  هفوک  نایعیـش  دنتـسناد  هکمب  ار  ریبزنبا  ماـما و  ندـش  هدـنهانپ 
انیقی هعیـش  تعاـمج  يا  : تفگ نینچ  تساوـخ و  اـپب  ینارنخـس  يارب  درـص  نب  نامیلـس  یهلا  ياـثن  دـمح و  زا  سپ  دـندیناسر و  ناـگمه 
رارق وا  ياج  رد  دـیزی  شرـسپ  تسا و  هدیـسر  شرادرک  يهجیتن  هب  هتفر و  دوخ  راگدرورپ  بناـجب  هدـش و  كـاله  هیواـعم  هک  دـیتسناد 

نایفـسوبا نادـناخ  نارگمتـس  رـش  زا  هکنیا  يارب  هدـیزرو و  تفلاـخم  وا  اـب  هک  تسا  مالـسلاامهیلع )  ) یلع نب  نیـسح  نیا  تسا و  هتفرگ 
امش يرای  ترصنب و  وا  زورما  دیدوب و  شردپ  يهعیش  مه  نیا  زا  شیپ  دیتسه و  وا  يهعیـش  امـش  تسا و  هدمآ  هکمب  نازیرگ  دبای  یئاهر 

وا ضرعب  ياهمان  يهلیـسوب  ار  دوخ  ینابیتشپ  دـیگنج  دـیهاوخ  شنمـشد  اب  دومن و  دـیهاوخ  شیراـی  هک  دـینادیم  رگا  سپ  تسا  دـنمزاین 
هکلب هن ، دنتفگ  دیهدن ! بیرف  ار  وا  هک  رتهب  هچ  دیهد  تسد  زا  ار  راک  يهتشر  دینک و  یتسس  هفیظو  ماجنا  رد  هک  دیسرتیم  رگا  دیناسرب و 

نمحرلا هللا  مسب  : دنتـشون نینچ  دیـسیونب و  واب  ياهمان  سپ  تفگ  نامیلـس  مینکیم  ادـف  وا  هار  رد  ار  دوخ  ياهناج  مگنجیم و  شنمـشد  اـب 
ریاس رهاظم و  نب  بیبح  دادـش و  نب  ۀـعافر  هبجن و  نب  بیـسم  درـص و  نب  نامیلـس  بناج  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحب  تسا  ياهمان  میحرلا - 

نمـشد هک  میرازگیم  ساپـس  تسین  وا  زج  یـشتسرپ  يهتـسیاش  هک  ار  هناگی  يادـخ  اـنامه  وت  رب  مالـس  هفوک ، لـها  زا  نینموم  ناـیعیش و 
تفرگ و تسدـب  متـس  روزب و  ار  تما  روـما  ماـمز  هک  ینمـشد  ناـمه  درک ، هحفـص 84 ] دوباـن [  تسکـش و  مـهرد  ارت  هارمگ  رگمتس و 
تشک و ار  اهنآ  ناگدـیزگرب  ناکین و  دومن ، نانآ  ياورنامرف  ار  دوخ  ناـشتیاضر  نودـب  درک و  فرـصت  هنابـصاغ  ار  نیملـسم  لاـملاتیب 

رود دوـمث  موـق  هکناـنچمه  دـشاب  رود  قـح  تـمحر  زا  درپـس  ناشکرــس  نارگمتــس و  تسدـب  ار  ادـخ  لاـم  تشاذـگ و  یقاـب  ار  نادـب 
اب دنک و  قفتم  قحب  ار  ام  وت  يهلیـسوب  دنوادخ  دیاش  هک  باتـش  ام  يوسب  میرادن  دنک  تیادـه  ار  ام  هک  یئاوشیپ  ماما و  ام  يراب  . دـیدرگ

هفوک زا  ار  وا  دـسرب  امب  امـش  تکرح  ربخ  هچنانچ  مینکیمن و  تاقالم  دـیع  تعامج و  زامن  رد  تسا  هفوک  یلاو  هک  مه  ریـشب  نب  ناـمعن 
دش و هداتسرف  هکمب  هفوک  زا  لاو  هللادبع  عمسم و  نب  هللادبع  يهلیـسوب  همان  نیا  [ . 74 . ] میتسرفیم ماشب  دنوادخ  تساوخب  مینکیم و  نوریب 

رگید رفن  دنچ  يوادیص و  رهسم  نب  سیق  يهلیسوب  اددجم  دعب  زور  ود  . دیسر ماما  تسدب  هکم  رد  يرجه  لاس 60  ناضمر  هام  مهد  زور 
رفن راهچ  ای  هس و  ای  ود  ار  همان  ره  ریز  هک  دش  هداتـسرف  ماما  تمدخب  هفوک  سانـشرس  صاخـشا  فرط  زا  همان  هاجنپ  دصکی و  دودـح  رد 

يهلیـسوب يرگید  يهمان  یلبق  ياههمان  وریپ  رگید  زور  ود  . دندوب هدومن  ار  هفوکب  یئامرف  فیرـشت  ياعدتـسا  ترـضح  زا  هدرک و  ءاضما 
تسا ياهمان  میحرلا -  نمحرلا  هللا  مسب  . دندوب هتشون  نینچ  همان  نآ  رد  هدومن و  لاسرا  ماما  تمدخ  هب  هللادبع  نب  دیعـس  یناه و  نب  یناه 
مدـقم راظتنا  رد  مدرم  هک  ناـسرب  دوخ  نایعیـش  ناتـسود و  يارب  ار  دوخ  يدوزب  دـعب  اـما  نمؤم ، نایعیـش  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسحب 

سپس هحفص 85 ] مالسلا [ . نک و  باتش  امرف و  لیجعت  دوخ  تکرح  رد  نیاربانب  دنرادن  يرظن  یـسکب  وت  زا  ریغب  دنتـسه و  امـش  كرابم 
هدیـسر ناتخرد  ياههویم  مرخ و  زبس و  اهغاب  هک  دینک  تکرح  ام  يوسب  رتدوز  هچ  ره  هک  دنتـشون  مه  رگید  رفن  دـنچ  یعبر و  نب  ثیش 

ع)  ) نیـسح روضح  رد  اههمان  ناگدنروآ  . دش دیهاوخ  دراو  ياهدـش  زیهجت  هاپـس  رب  هک  دـیروایب  فیرـشت  دـیراد  ندـمآ  لایخ  رگا  تسا 
رد نایفوک  رگا  دنک  هچ  هک  دیشیدنااههمان  نیا  ربارب  رد  ماما  [ . 75 . ] دش ایوج  مدرم  لاوحا  زا  دناوخ و  ار  اههمان  ترضحنآ  دندش و  عمج 

دامتعا هفوک  یلاها  ياههتشون  نانخس و  نیاب  ناوتیم  ایآ  اما  دنک  تباجا  ار  اهنآ  توعد  هک  تسا  ضرف  ماما  رب  دنـشاب  قداص  دوخ  ياعدا 
اهنآ ياههدعو  لاوقاب و  تسناوتیمن  تهجنیدب  دوب  هدید  شردارب  ردپ و  تفالخ  نامز  رد  ار  نایفوک  يدیقال  یئافویب و  ع )  ) نیـسح ؟ دومن
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نیا ینهذ  يهقالخ  يورین  اب  اروف  ماما  ؟ تسیچ فیلکت  سپ  تشاذـگ  باوج  ـالب  ار  اـههمان  ناوتیمن  مه  یفرط  زا  دـشاب  راودـیما  نادـنچ 
يارب ؟ ریخ ای  دراد  تقباطم  ناشراتفگ  اب  اهنآ  رادرک  ایآ  دنیبب  دنک و  شیامزآ  ار  نایفوک  هک  تفرگ  میمصت  نینچ  دومن و  لح  ار  لکـشم 

ار هجیتن  نییعت و  ار  هلصاو  ياههمان  دافم  مقس  تحـص و  دنک و  یـسررب  ار  لاوحا  عاضوا و  کیدزن  زا  دور و  هفوکب  یـسک  دیاب  راک  نیا 
ءارجا يهلحرمب  نمـشد  ذوفن  تحت  يهقطنم  رد  ار  یکانرطخ  يرـس و  تیرومأم  نینچ  دـناوتیم  یـسک  هچ  لاح  دـناسرب . ماما  راضحتـساب 
يرظن مالـسلاهیلع  نیـسح  ؟ دهد ماجنا  ار  دوخ  سدقم  يهفیظو  دزابب  ار  دوخ  هکنیا  نودب  دش  هجاوم  یلامتحا  تارطخ  اب  هچنانچ  دروآ و 

هدومن و باختنا  ریطخ  تیرومأم  نیا  يارجا  يارب  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ  هحفص 86 ] معرسپ [  نایم  نآ  زا  تخادنا و  مشاهینب  نادرمب 
نینـسح یلع و  رظن  ریز  هتفاـی و  تیبرت  بلاـطیبا  نادـناخ  رد  هلاـس و  یـس  دودـح  رد  دوـب  یناوـج  ملـسم  ترـضح  . دوـمن هفوـک  يهـناور 

الماک ماما  بناج  زا  وا  ترافـس  تباین و  تهجنیدـب  دوب  هدرک  بسک  ار  تیالو  يهداوناخ  بقانم  لئاضف و  هدـش و  گرزب  مالـسلامهیلع 
هحفص 87 ] دوب [ . باختنا  نسح 

هفوک رد  لیقع  نب  ملسم  تباین 

ياههمان مامت  خساپ  مالسلاهیلع  نیسح  ( نایفوکب ماما  يهمان  زا  ) لیقع نب  ملـسم  یتیب  لها  نم  یتقث  یمع و  نبا  یخا و  مکیلا  ثعاب  ینا  و 
يا یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  . داتسرف اهنآب  لیقع  نب  ملسم  شیومعرـسپ  يهلیـسوب  ارنآ  تشون و  همان  کی  رد  نومـضم  نیدب  ار  نایفوک 

هاگآ دـیاهدومن  نم  ندـمآب  یقایتشا  هقالع و  زاربا  هک  اهنآ  نیماضم  زا  مدرک و  تفایرد  ار  امـش  ياـههمان  هفوک  نیملـسم  نینمؤم و  هورگ 
عاضوا هک  مداد  روتسد  واب  مداتسرف و  امش  دزنب  تسا  نم  دامتعا  قوثو و  دروم  هک  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ  ردارب  معرـسپ و  ورنیا  زا  مدش 

دشاب ناتیاههتشون  قباطم  امـش  رادرک  لامعا و  هچنانچ  دهد ، شرازگ  نمب  ار  هجیتن  یـسررب و  اصخـش  ار  امـش  يهدیقع  هفوک و  لاوحا  و 
نمب هک  یـسک  ره  تسا و  نم  يهدـنیامن  بیان و  وا  نم  ندـمآ  ات  دومن و  مهاوخ  تباجا  ار  ناتتوعد  دـمآ و  مهاوخ  امـش  بناـجب  هتبلا 

دنوادخ باتکب  هک  هحفـص 88 ] تسا [  یـسک  لداع  ياوشیپ  ماما و  دنگوس  مدوخ  ناجب  هک  دینادب  دیامن و  تعیب  واب  درک  دهاوخ  تعیب 
رهسم نب  سیق  یهارمهب  ار  ملسم  مالسلاهیلع  ماما  [ . 76 . ] دزاس یناف  ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  هدومن و  ارقرب  مدرم  نیب  ار  تلادع  دنک و  لمع 

زا ار  اهنآ  هک  درک  مازعا  نانآ  یهارمهب  زین  یئامنهار  هدومن و  هیصوت  يوقت  رما و  نامتکب  ار  وا  داتـسرف و  هفوکب  رگید  رفن  ود  يوادیص و 
رد یئامیپهار  زور  زا 19  سپ  وا  دوب و  يرجه  لاس 60  ناضمر  هام  يهمین  رد  هکم  زا  ملـسم  جورخ  . دیامن تیاده  هفوکب  هار  نیرتکیدزن 
ات دنداد  ربخ  تیب  لها  ناوریپ  نایعیـشب و  ار  ملـسم  دورو  . تفر یفقث  يهدیبعیبا  نب  راتخم  لزنمب  دـیدرگ و  هفوک  دراو  لاوش  مجنپ  بش 

دوخ تباین  ترافـس و  دروم  رد  ار  ع )  ) نیـسح يهمان  لیقع  نب  ملـسم  دـندش و  عمج  راتخم  لزنم  رد  نارگید  لیابق و  ياسؤر  زا  ياهدـع 
ملسم دندومن و  تعیب  ملـسم  اب  دندرکیم  تاساسحا  زاربا  هدومن و  هیرگ  هکیلاح  رد  هسلج  نآ  نیرـضاح  يهمه  دومن و  تئارق  نانآ  يارب 
هدجیه هب  ناگدننک  تعیب  يهدع  حیردتب  درک و  هیصوت  رس  نامتک  اهراک و  رد  يرابدرب  ربصب و  ار  اهنآ  هفوک  مدرم  زا  تعیب  ذخا  زا  سپ 
صخـش لاـح  نیع  رد  میـالم و  راـبدرب و  يدرم  هک  ریـشب  نـب  ناـمعن  رهـش  نآ  یلاو  هفوـکب  ملـسم  دورو  ماـگنه  [ . 77 . ] دیـسر رفن  رازه 

هنتف و قاـفن و  فرطب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرم  يا  تفگ  تفر و  ربـنمب  تشاد  يرادا  تیلوئـسم  دـیزی  ربارب  رد  نوچ  دوـب  یـسفنلافیعض 
مرادن گنج  رس  دنکن  گنج  نم  اب  هک  یسک  اب  نم  . ددرگن بلس  نامدرم  زا  تینما  شیاسآ و  دوشن و  هتخیر  مدرم  نوخ  ات  دیورن  بالقنا 

مراد هحفص 89 ] تسد [  رد  ار  ریشمش  نیا  ات  ادخب  دینکشب  ار  دوخ  قباس  تعیب  امش  رگا  اما  منکیمن  هلمح  دنکن  هلمح  نمب  هک  یـسکب  و 
نارادـفرط زا  یکی  تهجنیدـب  درکیمن  نیمأـت  ار  هیماینب  روظنم  دوب و  دوخ  تیلوئـسم  عفر  يارب  ناـمعن  يهبطخ  نیا  هتبلا  . مشکیم ار  اـمش 

رد یلو  دننادب  فیعض  ارم  رگا  تفگ  باوج  رد  نامعن  . تسا هدیقعیب  سفنلافیعض و  نامدرم  هار  يوریم  وت  هک  هار  نیا  تفگ  واب  دیزی 
نارادـفرط یلاو  نخـس  نیا  . مرب راـکب  دـنوادخ  تیـصعم  هار  رد  ار  دوخ  تردـق  مشاـب و  يوق  هک  تسنآ  زا  رتهب  مشاـب  ادـخ  تعاـطا  هار 

دنتشون دیزی  هب  هنامرحم  ار  رما  نایرج  ورنیا  زا  درکیم  دیدهت  رتشیب  نیریاس  دعـس و  نب  رمع  هعیبر و  نب  ملـسم  نب  هللادبع  دننام  ار  هیماینب 
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زا هفوک  یلاو  يریگولج  مدعب  هراشا  نمض  دوب  هدش  هجاوم  نآ  اب  هیماینب  هک  یگرزب  رطخ  وا و  اب  مدرم  تعیب  هفوکب و  ملـسم  دورو  زا  و 
زین ملـسم  ترـضح  دش  لاسرا  واب  دیزی  نارادفرط  يهلیـسوب  ماشب  هفوک  زا  هک  ياهمان  اب  نامزمه  [ . 78 . ] دنتخاس هاگآ  ار  وا  تامادـقا  نیا 

سیق یکراش و  سابع  يهلیسوب  ارنآ  تشون و  مالسلاهیلع  نیـسحب  ياهمان  دید  ياهظحالم  لباق  مقر  کی  ار  ناگدننک  تعیب  يهدع  نوچ 
رتدوز هک  تسا  یبساـنم  تصرف  دـناهدرک و  تعیب  رفن  رازه  هدـجیه  زورما  اـت  هک  درک  هراـشا  لاـسرا و  شترـضحب  يوادیـص  رهـسم  نـب 

دوب هکم  ات  هفوک  تفاسم  زا  رتمک  ماش  ات  هفوک  تفاسم  نوچ  : همان ود  نیا  لمعلاسکع  . تسین زئاج  ریخأـت  نیا  زا  شیب  هک  یئاـمن  تکرح 
دیزی تسدب  دسرب ) ماما  تسدب  یتسیاب  هک   ) ملـسم يهمان  زا  رتدوز  دندوب  هداتـسرف  ماشب  هفوک  زا  هک  دـیزی  نارادـفرط  يهمان  تهجنیدـب 
دروم نیا  رد  ار  وا  رظن  دومن و  تحلصم  دوب  هحفص 90 ] هیواعم [  رواشم  یشنم و  هک  یحیسم  نوجرس  زا  همان ، تئارق  زا  سپ  دیزی  . دیسر
ماجنا ار  لکشم  تیرومأم  نیا  دناوتیم  هکیسک  اهنت  هک  دومن  داهنـشیپ  اروف  لاوحا  عاضوا و  یـسررب  زا  سپ  نوجرـس  [ . 79 . ] دش راتساوخ 

ماش رد  دوب و  هرـصب  رادـنامرف  عقومنآ  رد  هک  تسا  دایز  نب  هللادـیبع  دـناروشب  ملـسم  هیلع  ار  هفوک  هدومن و  فرطرب  ار  هلئاغ  نیا  دـهد و 
اروف دیزی  ! دـنک عفد  ار  هلئاغ  نیا  رتشیب  یمرگلد  اب  وا  ات  نک  راذـگاو  يوب  زین  ار  هفوک  تموکح  تفگ  دـیزی  هب  نوجرـس  . تشادـن روضح 

وا هدرک و  ضیوفت  يوب  هرصب ) تموکح   ) وا ینامزاس  لغـش  ظفح  نمـض  زین  ار  هفوک  تموکح  تشون و  دایزنباب  ریز  نومـضمب  ياهمان 
نب ملسم  هک  دناهتشون  نمب  هفوک  زا  نم  نارادفرط  زا  یـضعب  دایز ، رـسپ  يا  . دومن هفوک  يهلئاغ  عفد  ملـسم و  ذوفن  زا  يریگولج  رومأم  ار 
نیا لوصو  ضحم  هب  تسا  ناناملسم  نایم  نتخادنا  هقرفت  هاپـس و  يروآعمج  لوغـشم  دریگیم و  تعیب  نیـسح  يارب  هدمآ و  هفوکب  لیقع 

تسدب هرـصب  رد  هک  دیزی  يهمان  [ . 80 . ] ناسرب لتقب  ای  امن و  دـیعبت  ای  نک و  زیجنز  ریگتـسد و  ار  ملـسم  باتـشب و  هفوک  يوسب  طختـسد 
یتیرومام نینچ  ماجنا  قیال  ار  یسک  يو  زا  ریغب  دیزی  هک  درک  ساسحا  اریز  دومن  تیوقت  ار  وا  رورغ  یبلطهاج و  يهزیرغ  دیـسر  دایزنبا 

هرـصب و رهـش  ود  هب  ندومن  تموکح  سپ  تسا  هحفـص 91 ] هدرک [  راذگاو  واب  ار  هفوک  يرادـنامرف  مه  نآ  شاداپ  رد  تسا و  هتـسنادن 
يوب يرابخا  هفوک  لاوحا  عاضوا و  زا  شیب  مک و  همان  نیا  لوصو  زا  شیپ  نوچ  تسا و  قارع  روشک  رسارس  رب  ینارمکح  عقاو  رد  هفوک 
ندرک گنهامه  روظنمب  هرصب  میقم  نایعیش  هب  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  همان  ءانثا  نیا  رد  . دش هفوکب  تکرح  يهدامآ  اروف  اذل  دوب  هدیـسر 

هک دنتفرگ  میمصت  يرس  يهسلج  کی  لیکشت  زا  سپ  زین  هرصب  ناگرزب  دیسر و  هرصب  هب  دوب  هتشون  تعیب  رما  رد  نایفوک  اب  اهنآ  توعد 
نب رذنم  . داد ربخ  دایزنباب  ار  هرصب  فارـشا  میمـصت  و  ع )  ) نیـسح يهمان  عوضوم  هسلج  نامه  ءاضعا  زا  یکی  یلو  دننک  تیامح  ماما  زا 
نیا دایزنبا  هدوبن و  ماما  بناج  زا  هلـصاو  يهمان  دـیاش  هکنیا  روصتب  دوب  هسلج  نامه  ياضعا  وزج  دوخ  داـیزنبا و  نز  ردـپ  هک  دوراـج 
ارنآ لـیذ  هدـش و  هتـشون  ماـما  زا  تیاـمح  دروم  رد  هسلج  نآ  رد  هک  ار  ياهماـن  اروف  تسا  هدروآ  دوجوب  اـهنآ  شیاـمزآ  يارب  ار  هنحص 

هلصافالب سپس  دندز  ندرگ  دوب  هدمآ  هکم  زا  هک  ار  ماما  يهمان  لماح  داد  روتسد  دایزنبا  . داد ناشن  دایزنباب  دندوب  هدرک  ءاضما  یگمه 
بایغ رد  موریم و  هفوکب  یتدم  نم  هک  درک  هفاضا  دومن و  لتقب  دیدهت  ار  هرـصب  مدرم  جیهم  دنت و  يهبطخ  ندناوخ  زا  سپ  تفر و  ربنمب 

وا نتـشک  رب  هوالع  دنگوس  ادخب  دـشاب  هتـشاد  تفلاخم  رـس  امـش  زا  یکی  هچنانچ  دوب و  دـهاوخ  نم  نیـشناج  دایز  نب  نامثع  مردارب  نم 
يوخ و رتشیب  سک  همه  زا  متـسه و  دایز  رـسپ  نم  اریز  دـنامن  یقاب  نم  يارب  یفلاخم  هکیئاج  ات  دـناسر  میهاوخ  لتقب  زین  ار  وا  ناـکیدزن 
ات دشخب  شمارآ  دوخ  بایغ  رد  ار  هرصب  عضو  تساوخیم  زیمآتنوشخ  لمع  نیا  اب  دایزنبا  هحفص 92 ] [ . ] 81 . ] ماهدرب ثرا  ار  وا  قلخ 

حیرـصت هیانک و  دـیعو و  هدـعو و  دـیدهت و  زا  رپ  شاهباطخ  ببـس  نیدـب  دورب  دوخ  رگید  مهم  تیرومأم  لابند  هدوسآ  لاـیخ  اـب  دـناوتب 
زا یخرب  لقنب  انب  دـندیدرگ و  قرفتم  هدـش و  كانمیب  دنتخانـشیم  بلق  تواسق  يراوخنوخب و  ار  شرـسپ  دایز و  هک  مه  هرـصب  مدرم  . دوب

يهریـشع اب  دایزنبا  ، هفوکب دایزنبا  دورو  [ . 82 . ] دومن ینادنز  هرـصب  رد  دـندوب  ماما  نایعیـش  هک  ار  همان  ناگننکءاضما  هللادـیبع  نیخروم 
ار رفن  ود  دورو  راظتنا  هفوک  مدرم  عقومنآ  رد  . دش هناور  هفوک  يوسب  هدرک و  كرت  ار  هرـصب  هیماینب  رادفرط  فارـشا  زا  نت  دـنچ  دوخ و 

یلاو دورو  راـظتنا  دـندوب  هتـشون  هماـن  دـیزی  هب  هک  مه  هیماینب  نارادـفرط  هدوـب و  ماـما  دورو  رظتنم  شناگدـننک  تـعیب  ملـسم و  دنتـشاد 
رب یهایس  يهمامع  درک و  ضوع  ار  دوخ  سابل  دوشن  هتخانش  هکنیا  يارب  دش و  هفوک  کیدزن  بورغ  یلاوح  دایزنبا  . دنتـشاد ار  يدیدج 
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ندیـسر راـظتنا  رد  هک  هفوک  ناـمدرم  بلغا  . دروآرد مشاـهینب  لاـجر  تروصب  ار  دوخ  هتخادـنا و  باـقن  دوخ  يهرهچب  تشاذـگ و  رس 
هحفـص درکیم [  دروخرب  وا  اب  هار  رـس  رد  هک  سک  ره  ورنیا  زا  تسا و  هدش  هفوک  دراو  ماما  هک  دندرک  روصت  دندوب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

رد تسا ) مالـسلاهیلع  نیـسح  وا  هکنیا  روـصتب   ) داـیزنبا لاـبند  تـیعمج  هوـبنا  هکیروـطب  تـفگیم  دـمآشوخ  واـب  ربـمغیپ  رـسپ  ماـنب  [ 93
دادعت هب  تبسن  انمض  دناسرب  هرامالارادب  ار  دوخ  ات  درکیم  تکرح  رتعیرس  یسکب  نداد  خساپ  نودب  دایزنبا  . دنداتفا هار  هفوک  ياههچوک 

هرامالارادب دایزنبا  هرخالاب  [ . 83 . ] دومنیم یسررب  اقیقد  ار  عاضوا  درکیم و  باسح  دوخ  شیپ  دشیم  رتشیب  هظحل  هب  هظحل  هک  عمج  نیا 
اشامت هچیرد  زا  هتسب و  ار  نامتخاس  ياهرد  تسا  هدش  هفوک  دراو  مالسلاهیلع  نیسح  ترـضح  هکنیا  لایخب  مه  ریـشب  نب  نامعن  دیـسر و 

دوـخ راـک  لاـبند  رادـب و  اـم  زا  تسد  ربـمغیپ  رـسپ  يا  تفگ  ناـمعن  دیـسر  هفوـک  يرادـنامرف  ردـب  داـیز  نب  هللادـیبع  هکیماـگنه  . درکیم
دایز نب  هللادـیبع  نم  ماهدـمآ  اجنیا  هک  منم  نیا  تساجک  ربمغیپ  رـسپ  هدـش  مک  تلقع  رگم  تفگ  دـمآرد و  نخـسب  هتـسهآ  دایزنبا  . ورب
لابند هفوک  ياههچوک  رد  هک  یـصاخشا  دنتـسب و  ار  رد  هدـش و  هرامالاراد  دراو  شنایفارطا  دایزنبا و  درک  زاب  ار  رد  اروف  ناـمعن  . متـسه
تسا هدروآرد  لکش  نآب  ار  دوخ  هک  تسا  هناجرم  رسپ  زابگنرین  رگهلیح و  صخش  نیا  هک  دنتخانـش  وا  يادص  زا  دندوب  هداتفا  دایزنبا 

لاح رد  بش  نآ  هفوک  هحفص 94 ] [ . ] 84 . ] دندش قرفتم  تسا و  دایزنبا  هکلب  تسین  ع )  ) نیـسح صخـش  نیا  هک  دنتفگ  رگیدمهب  اذل 
ار مدرم  دشیم  رهـش  دراو  يریما  تقو  ره  هک  دوب  نانچ  مسر  اریز  دومن  توعد  دجـسمب  ار  مدرم  دایزنبا  دـش  حبـص  یتقو  دوب  بارطـضا 

يراج شور  قباطم  دایزنبا  . دنادرگ علطم  دوخ  تسایـس  شور  زا  ار  اهنآ  دـناوخب و  مدرمب  ار  دوخ  تراما  مکح  ات  درکیم  عمج  دجـسمب 
دیزی نینمؤملاریما  مدرم  يا  تفگ  شدوخ ) باسحب   ) یهلا ياـنث  دـمح و  زا  سپ  تفر و  ربنمب  دـش و  دجـسم  دراو  درک و  ار  راـک  نیمه 

منک و کمک  امش  ناگدنامرد  نیمورحم و  هب  مسرب و  امش  نامولظم  دادب  هک  تسا  هداد  روتـسد  هدرک و  ضیوفت  نمب  ار  هفوک  تموکح 
نم ریشمش  هنایزات و  متسه و  نابرهم  ردپ  نوچ  امش  ناکین  هب  تبسن  ماهدرک و  تعاطا  وا  روتـسدب  نم  نیاربانب  میامن  یکین  ناتناربنامرفب 

زا هلـصافالب  کچوک  هبطخ  نیا  ندناوخ  زا  سپ  هللادیبع  [ . 85 . ] دیامن تفلاخم  نم  اب  دـنکن و  ءارجا  ارم  رماوا  هک  تسا  یـسک  يوسب  مه 
هک دوب  نیا  درک  هک  يراـک  نیتـسخن  داتـسرف و  ماـشب  زین  ار  ریـشب  نب  ناـمعن  قباـس  مکاـح  تفر و  هراـمالاراد  يوسب  دـمآ و  نیئاـپ  ربـنم 

تـسایر يهزوح  رد  هک  ار  یناگناگیب  مان  ناـنآ  زا  کـی  ره  اـت  داد  روتـسد  تساوخ و  ار  ریاـشع  ياـسؤر  خویـش و  لاـجر و  نیدـمتعم و 
دنناسرتب و ماما  اب  تعیب  ملـسم و  زا  يرادفرط  دروم  رد  زین  ار  دوخ  ناتـسدریز  دـنهد و  شرازگ  واب  هدومن و  تشاددای  دنـسانشیم  شیوخ 

ناگدنور ناگدنیآ و  ات  تشامگ  يدایز  ناسوساج  هفوک  یلخاد  ياههچوک  رهش و  نوریب  عراوش  قرط و  رد  انمض  دنزاس  قرفتم  ار  اهنآ 
دیعبت و ای  ینادنز و  ریگتسد و  ار  يدایز  يهدع  یهاتوک  تدم  رد  بیترت  نیدب  دنیامن  راسفتسا  نانآ  تیوه  زا  دننک و  یسرزاب  تقدب  ار 

يهدیبعیبا نب  راتخم  هحفـص 95 ] دننام [   ) دندرکیم يرادفرط  ماما  زا  هک  ار  هفوک  ناسانـشرس  زا  یـضعب  اصوصخم  درک و  لتقب  دـیدهت 
يهباطخ داریا  زا  هفوکب و  دایزنبا  دورو  زا  ملسم  بانج  نوچ  . دومن ینادنز  ریگتسد و  مهریغ ) هبجن و  نب  بیـسم  دادش ، نب  ۀعافر  یفقث ،

ياجب دـنک و  ضوع  ار  دوخ  لحم  هک  دـید  نآ  رد  حالـص  تفای  یهاگآ  نایعیـش  زا  ياهدـع  ندـش  ریگتـسد  زا  نینچمه  دجـسم و  رد  وا 
رد ملسم  [ . 86 . ] دومن ناکم  لقن  هدـنک ) يهلیبق  سیئر   ) ةورع نب  یناه  يهناخب  جراخ و  راـتخم  لزنم  زا  هنابـش  اذـل  دـبای  لاـقتنا  يرگید 
زا سپ  دایزنبا  . دنتفریم یناه  لزنمب  هنایفخم  وا  ندید  يارب  هنابـش  شنارادفرط  دادـیم و  ماجنا  یناهنپ  افخ و  رد  ار  دوخ  راک  دـیدج  لزنم 

دنهدن ناشن  يوب  ار  ملـسم  يافتخا  لحم  هفوک  مدرم  دیاش  هک  درکیم  روصت  نوچ  دمآرب و  ملـسم  يریگتـسد  ددـص  رد  عاضوا  رب  طلـست 
دوب كریز  رگهلیح و  رایـسب  يدرم  هک  لقعم ) مانب   ) ار دوخ  مالغ  روظنم  نیا  يارب  دمآرب و  ملـسم  تیلاعف  لحم  فشک  ددـص  رد  اصخش 
دنک ادیپ  ار  ملسم  ياج  هکنیا  يارب  لقعم  . نک ادیپ  ار  ملـسم  ینادیم  هک  يوحن  رهب  تفگ  داد و  واب  مهرد  رازه  هس  انمـض  درک و  باختنا 

کیدزن ملـسمب  ار  دوـخ  دـناوتب  اـت  دروآرد  مالـسلاهیلع  نیـسح  نایعیــش  زا  یکی  تروـصب  ار  دوـخ  هـک  درک  حرط  ياهـشقن  دوـخ  شیپ 
نیا زا  درک و  دادملق  هانپیب  بیرغ و  يدرم  هحفص 96 ] ار [  دوخ  دش و  لوغشم  ندناوخ  زامنب  تفر و  هفوک  دجـسمب  راک  نیا  يارب  . دنک

هک يدسا  يهجسوع  نب  ملسم  مانب  يدرمریپ  اب  هرخالاب  ات  دومن  تبحـص  هریغ  هفوکب و  دایزنبا  دورو  زور و  یـسایس  عاضواب  عجار  نآ  و 
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زین لوپ  يرادـقم  متـسه و  ع )  ) نیـسح نایعیـش  زا  نم  هک  تفگ  واب  راسکنا  زجع و  لامک  اب  دومن و  دروخرب  دوب  زاـمن  ندـناوخ  لوغـشم 
تـسا هتخادـنا  نم  لد  رد  ار  تیب  لها  تبحم  دـنوادخ  متـسه و  ماش  لها  زین  دوخ  منک  جرخ  وا  راک  تفرـشیپ  هار  رد  هک  ماهدروآ  هارمه 

واب اهلوپ  نیا  میدقت  نمض  منک و  ادیپ  قیفوت  دیاش  ات  منیبب  ار  وا  هک  مراد  زورآ  دریگیم  تعیب  مدرم  زا  ترضحنآ  يهدنیامن  ماهدینش  نوچ 
دش درم  نیا  تاملک  يهتفیرف  دوب  يوقت  دهز و  ياراد  رادرک و  تسرد  يدرم  صلاخ و  يهعیش  هک  هجسوع  نب  ملسم  ! میامن تعیب  يو  اب 
نآ زا  وت  دننام  یبیرغ  یتح  هدـشن و  هاربور  ام  راک  هکنیا  زا  یلو  مدنـسروخ  یلیخ  یتسه  تیب  لها  رادتـسود  وت  هکنیا  زا  نم  تفگ  واب  و 

تعیب يهزاجا  یگداس  لامک  اب  مه  ملسم  دنک  تعیب  ات  دهد  هزاجا  واب  هجسوع  نب  ملسم  هک  دومن  سامتلا  لقعم  ! مفسأتم تسا  هدش  هاگآ 
مک مک  دش و  ملسم  نارادفرط  وزج  لقعم  بیترت  نیا  اب  . دشابن هاگآ  نآ  زا  یسک  دنامب و  یفخم  دیاب  رما  نیا  هک  دومن  شرافس  داد و  واب 
هک ار  یلوپ  مهرد  رازه  هس  لقعم  [ . 87 . ] تشاذگ وا  تسد  رد  تسد  دومن و  تعیب  ارهاظ  زین  لیقع  نب  ملسم  اب  تفای و  هار  یناه  يهناخب 
دنچ لقعم  . دنناسرب فرصمب  حالس  يهیهت  يارب  ات  دراد  تفایرد  ار  هجو  هک  داد  روتسد  دوخ  رادقودنصب  زین  وا  داد  ملـسمب  تشاد  هارمه 

رارـسا و زا  هچنآ  دادیم و  ناشن  یقیقح  دـیرم  ار  دوخ  تفریم و  همه  زا  رتدوز  ینوزحم  يهفایق  اب  دـش و  رـضاح  سلجم  نآ  رد  ابترم  زور 
هتفای یهاگآ  ملسم  يافتخا  لحم  زا  دایزنبا  نوچ  [ . 88 . ] دادیم شرازگ  دایزنباب  یفخم  روطب  هنابش  دشیم  هحفص 97 ] علطم [  اهنآ  حرط 

ار وا  یناه  تسا و  یناه  هانپ  رد  ملـسم  هک  دـیمهف  اریز  دـمآرب  یناه  يریگتـسد  ددـص  رد  تسا  ةورع  نب  یناه  يهناـخ  رد  هک  تسناد  و 
تدمنیا لوط  رد  یفرط  زا  . تفای تسد  ملسمب  سپس  تخادنا و  مادب  ار  یناه  لوا  دیاب  تسا  یبیترت  رهب  نیاربانب  دنکیمن  میلـست  دایزنباب 

دیدج یلاو  شیپ  هدز و  ضرامتب  ار  دوخ  یناه  دندوب  هتفر  دایزنبا  ندیدب  مدقم  ریخ  ضرع  يارب  هفوک  فارشا  لیابق و  ياسؤر  مامت  هک 
دنداد خساپ  نانآ  ؟ تسا هدماین  ام  دزن  نونک  ات  یناه  ارچ  هک  دیسرپ  سلجم  نیرضاح  زا  درک و  هدافتسا  تیعقوم  نیا  زا  دایزنبا  دوب  هتفرن 
وگتفگ نیا  زا  دـعب  . دـنوریم شندـیدب  مدرم  اهبـش  هتفاـی و  يدوبهب  مدینـش  دـشاب  ضیرم  منکیمن  ناـمگ  تفگ  داـیزنبا  . تسا ضیرم  هک 

زا دایزنبا  دنتفای  روضح  هرامالاراد  رد  هدع  نآ  نوچ  دنیامن و  راضحا  ار  یناه  ناکیدزن  زا  رگید  رفن  دنچ  ثعشا و  نب  دمحم  داد  روتسد 
زا نم  هک  دنادیمن  رگم  درادـن  یـشوخ  تروص  وا  راتفر  نیا  تسا  هدرکن  ندـید  نم  زا  تدـم  نیا  رد  ارچ  تساجک و  یناه  دیـسرپ  نانآ 

يدوبهب منکیم  نامگ  تفگ  دایزنبا  دبای  روضح  تسا  هتـسناوتن  يرامیب  تلاسک و  تلعب  دنتفگ  هدع  نآ  ؟ ماهدش هفوک  یلاو  دـیزی  فرط 
رگید ياهدع  ثعـشا و  نب  دمحم  هحفص 98 ] [ . ] 89 . ] دیهد شرازگ  نمب  ار  هجیتن  دیوش و  ایوج  ار  رما  تلع  دـیورب و  امـش  دـشاب  هتفای 

 ] هکنیا تلع  هک  یئوگب  ینک و  ندـید  وا  زا  تسبوخ  داـیزنبا  يهیـالگ  نظءوـس و  ینامگدـب و  عـفر  يارب  دـنتفگ  دـنتفر و  یناـه  شیپ 
رارـصاب و یلو  تشاد  هارکا  دایز  نب  هللادـیبع  دزن  هب  نتفر  يارب  یناه  هچ  رگا  . مدوب راـمیب  ماهدـماین  وت  رادـید  يارب  نونک  اـت  هحفص 99 ]

ینادنز [ . 90 . ] داهن هرامالارادب  ور  نایفارطا  اب  يرجه  متصش  لاس  هجحیذ  مجنپ  زور  رد  دش و  دوخ  رطاق  راوس  هرخالاب  هدع  نآ  شهاوخ 
ار دوخ  يور  دومن و  دروخرب  وا  اب  ینیگمـشخ  يدـج و  يهفایق  اب  دایزنبا  دـش  هرامالاراد  دراو  یناه  هکنآ  زا  سپ  : ةورع نب  یناـه  ندـش 

زین ار  عرـصم  نیا  سپـس  و  دادیمن ) ندمآ  يهزاجا  واب  شیاهاپ  یلو  دـمآ   ) تفگ دـینادرگ و  تشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  یـضاق  حیرـشب 
فیقوت يهشقن  هک  دایزنبا  ؟ تسیچ عوضوم  تفگ  دایزنباب  عرصم  نیا  ندینش  زا  سپ  یناه  . یلتق دیری  هتایح و  دیرا  دناوخ : حیرش  يارب 

اجنآ هکیناسک  اب  ار  دوخ  يهناخ  روما  نایرج  یناه  هک  دومن  رارصا  درک و  یئوجزابب  عورش  سرپزاب  کی  دننام  دوب  هدیـشک  البق  ار  یناه 
دایزنبا هکنیا  ات  دیـشک  جراخ  بلاطمب  ار  نخـس  يهتـشر  هومن و  يراددوخ  بلطم  نایب  زا  یناه  . دـهد شرازگ  واب  دـننکیم  دـمآ  تفر و 

تسا هدش  هدنهانپ  وت  يهناخ  رد  ملسم  هکنیا  زا  وت و  لزنم  تفر  دمآ و  نایرج  زا  نم  ینکیم  نامگ  وت  یناه  يا  تفگ  تفشآرب و  تخس 
سلجمب ار  لقعم  دوخ  ياهاعدا  تابثا  يارب  دایزنبا  دش و  يدایز  دونـش  تفگ و  هلداجم و  یناه  دایزنبا و  نیب  عقوم  نیا  رد  ؟ مرادن ربخ 
تروصب هک  تسا  هدوب  دایزنبا  سوساج  لقعم  نیا  تسا و  رارق  هچ  زا  عوضوم  هک  تسناد  یناه  دـش  سلجم  دراو  لقعم  نوچ  . تساوخ
دایزنباب ور  هحفص 100 ] سپس [  تسا  هتفای  هار  يو  لزنمب  هداد و  بیرف  تیب  لها  تبحم  ناونعب  ار  هجسوع  نب  ملـسم  یماش  بیرغ  درم 

لامک اـب  مه  نم  دروآ  هاـنپ  نمب  ملـسم  نوچ  یلو  مدوب  هدادـن  رارق  نایعیـش  تیلاـعف  زکرم  ار  دوخ  لزنم  لوا  زا  نم  ریما  يا  تفگ  درک و 
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هک تسا  لاحم  الک  اشاح و  تفگ  یناه  ! يراپس نمب  ار  وا  دیاب  تست  لزنم  رد  ملسم  هک  نونکا  تفگ  دایزنبا  . ماهتفریذپ ار  وا  یئورشوخ 
نیگمشخ دایزنبا  ! تسا رودب  برع  تداع  تفص و  زا  لمع  نیا  اریز  مهد  لیوحت  وتب  هدش  هدنهانپ  نمب  هک  ار  منامهم  دوخ  تسد  اب  نم 

فرطب اروف  یناه  . دومن دولآنوخ  یمخز و  ار  مرتحم  درمریپ  نآ  ینیب  دز و  یناه  تروص  رـس و  هب  تشاد  تسد  رد  هک  یئاصع  اب  دـش و 
نامه رد  ار  یناه  داد  روتـسد  هللادـیبع  دـشن و  قفوم  یلو  دـنک  عافد  دوخ  زا  هتفرگ و  ار  وا  ریـشمش  اـت  دـیود  داـیزنبا  نیظفاـحم  زا  یکی 

میروایب وت  ندـید  يارب  ار  وا  هک  یتفگ  امب  وت  تفگ  درک و  ضارتعا  دایزنبا  لمع  نیاب  یناه  نایفارطا  زا  یکی  . دـننک ینادـنز  هرامالاراد 
هدرک و یتخس  هیبنت  نارگید  تربع  يارب  زین  ار  ناوج  نآ  داد  روتـسد  هللادیبع  ؟ ینکیم ینادنز  هدرک و  دولآنوخ  ار  شتروص  رـس و  الاح 

ورمع دوبن . درکیم  روصت  دایزنبا  هک  مه  یناسآ  نیاب  راک  یلو  دـیچیپ  هفوک  رد  اروف  یناه  ندـش  ینادـنز  ربخ  . دـنتخاس نوریب  سلجم  زا 
يا تفگ  دنلب  يادص  اب  درک و  هرـصاحم  ار  هرامالاراد  يو  لاح  زا  عالطا  یناه و  تاجن  يارب  جحذم  هلیبق  نادرم  زا  یعمج  اب  جاجح  نب 

مامت نارگ  یلیخ  وت  يارب  هثداح  نیا  دشاب  هدش  هتـشک  وا  رگا  اما  میوش  ربخاب  یناه  لاح  زا  میاهدمآ  میرادـن و  تفلاخم  وت  رظن  اب  ام  ریما 
زین رفن  کی  هدب و  عالطا  نانیاب  هحفص 101 ] ار [  وا  لاح  عضو  نیبب و  ار  یناه  کیدزن  زا  ورب  تفگ  یـضاق  حیرـشب  دایزنبا  . دش دهاوخ 

هلیبق جاجح و  نب  ورمعب  ار  وا  ندوب  هدـنز  ربخ  دـمآ و  نوریب  یناه  دزن  زا  حیرـش  دـیوگن . يزیچ  تحلـصم  فالخ  اـت  داد  رارق  وا  بقارم 
دراو وا  رب  ياهمدص  هتـشادهگن و  دوخ  رظن  تحت  ۀقوم  ار  یناه  ریما  دوب و  هدمآ  شیپ  یمهافتءوس  یناه  ریما و  نیب  تفگ  داد و  جـحذم 

زا یکی  مزاح  نب  هللادبع  : وا تداهش  ملـسم و  جورخ  [ . 91 . ] دندیدرگ قرفتم  دندش  ربخاب  یناه  ندوب  هدنز  زا  نوچ  هدع  نآ  تسا  هدـشن 
قافتا یناه  يهرابرد  يرادنامرف  رصق  رد  هچنآ  هک  دوب  هداد  روتسد  واب  ملـسم  دوب و  هتفر  هرامالارادب  یناه  یهارمهب  هک  دوب  ملـسم  نارای 
ینادنز هدش و  حورجم  دایزنبا  ياصع  اب  یناه  هک  دوب  نیا  داد  ملـسمب  مزاح  نب  هللادـبع  هک  یـشرازگ  نیرخآ  . دـهد شرازگ  واب  دـتفایم 

دـنک و مادـقا  یناه  صالختـسا  ارب  دـیاب  هداتفا و  وا  ندرگب  یفیلکت  هک  درک  ساسحا  ربخ  نیا  تفایرد  اب  ملـسم  ترـضح  ! تسا هدـیدرگ 
روصنم ای   ) زا ترابع  هک  ار  دوخ  راعش  دش و  بسا  راوس  داد  روتسد  درک و  دوخ  رادمچرپ  ار  مزاح ) نب  هللادبع   ) صخش نیمه  تهجنیدب 

میظنت هب  ملـسم  دـندش و  زهجم  حلـسم و  رفن  رازه  راهچ  ینامز  كدـنا  رد  بیترت  نیا  اـب  دـیوگب  اـههچوک  رد  دـنلب  يادـص  اـب  دوب  تما )
دننک تکرح  اهنآ  رس  تشپ  هک  داد  روتسد  ار  ناگدایپ  داتسرف و  ولج  ار  ناراوس  . تخادرپ هفلتخم  لئابق  يارب  ناهدنامرف  نییعت  فوفص و 

يالاب دجـسم  رد  دوب و  ربخیب  ملـسم  جورخ  زا  دایزنبا  عقومنیا  رد  . درک تکرح  ۀـموکحلاراد  فرطب  تفرگ و  رارق  نانآ  ناـیم  زین  دوخ 
زا هللادیبع  نوچ  . دادـیم هحفـص 102 ] دـیعو [  هدـعو و  نارازه  درکیم و  توـعد  بوـشآ  زا  زارتـحا  تعاـطا و  موزلب  ار  مدرم  هتفر و  ربـنم 

روتسد دیناسر و  دوب  وا  هاگهانپ  هک  هرامالارادب  ار  دوخ  ناباتش  دمآدورف و  ربنم  زا  درک و  عطق  ار  نخس  يهتـشر  دش  ربخاب  ملـسم  تکرح 
زج وا  دزیم و  جوم  هراـمالاراد  فارطا  رد  تیعمج  هوبنا  اریز  دوـب  هداـتفا  تشحوـب  ـالماک  داـیزنبا  . دـنک يریبدـت  اـت  دـندنبب  ار  اـهرد  داد 

تیقفوم لماوع  درک و  هدافتسا  دوخ  گنرین  تنطیش و  زا  اروف  لاحنیا  رد  تشادن  ار  يرگید  سک  ظفاحم  یلحم و  سیلپ  دودعم  يدادعت 
اهنآ دنونـشیم  فرح  وت  زا  جحذم  يهلیبق  تفگ  تساوخ و  ار  باهـش  نب  ریثک  ! درب راکب  دوب  لوپ ) ماقم و  سرت و   ) زا ترابع  هک  ار  دوخ 

دـنک و هدـنکارپ  ملـسم  رود  زا  ار  مدرم  یـضتقم  وحنب  هک  داد  روتـسد  زین  ثعـشا  نب  دـمحم  هب  نک و  قرفتم  یناوتیم  هک  یناـبز  ره  هب  ار 
تیرومأم کی  ره  هک  صاخـشا  نیا  . دـنزاس قرفتم  ار  مدرم  ات  داد  یـصاخ  تیرومأم  دـندوب  شراـنک  رد  هک  يرگید  صاخـشاب  نینچمه 

اب روبزم  نیرومأم  ! دوب ملـسم  فارطا  زا  ناگدننکتعیب  ندرک  هدنکارپ  نامه  نآ  دندرکیم و  بیقعت  ار  یکرتشم  فده  دنتـشاد  هناگادـج 
یکی . دـنتفیرف هاج  ماقم و  يهدـعو  نداد  اب  مه  ار  ياهراپ  دـنداد و  لوپ  مه  ياهدـعب  دـندناسرت و  ار  یـضعب  لـماع  هس  ناـمه  زا  هدافتـسا 
هفیلخ دیاب  یـسک  هچ  هک  تسا  طوبرم  هچ  امـشب  الـصا  تفگیم  يرگید  دنـشکیم  ار  امـش  دـسریم و  ماش  زا  یکمک  ياوق  نونکا  تفگیم 

نم هک  یمچرپ  نیا  تفگیم  یمراهچ  دیهدن  نتشکب  ار  دوخ  دوخیب  دیشاب و  ناتيهچب  نز و  دوخ و  رکفب  مدرم  يا  تفگیم  یمیـس  دشاب 
رفن دـنچ  نیا  . تسا تراـغ  لـتقب و  موـکحم  ـالا  دوـب و  دـهاوخ  ناـما  رد  دریگب  رارق  مچرپ  نیا  ریز  سک  ره  تسا  ناـما  مچرپ  ماهتـشارفا 

هدـنکارپ ار  رتشیب  هکلب  يرفن  يرازه  راـهچ  يهدـع  نآ  هحفـص 103 ] مامت [  اهگنرین  اههلیح و  لیبق  نیا  اـب  دنتـسناوت  داـیزنبا  رادـفرط 
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رتهب همه  زا  دایزنبا  دنتـسه و  يارلافیخـس  رـصنع و  تسـس  ینامدرم  هچ  هفوک  یلاها  هک  دادیم  ناشن  یگدنکارپ  هقرفت و  نیا  دـنیامن و 
دوب يریثک  عمج  زور  نآ  رد  هک  ار  لـیقع  نب  ملـسم  ناـیفارطا  . دوب هتفرگ  هدـهعب  ار  یلکـشم  تیرومأـم  نینچ  هک  تخانـشیم  ار  مدرم  نیا 

دنام و یقاب  رفن  دصناپ  طقف  هک  دیـسر  یئاجب  راک  دنتفرگ و  هرانک  هتـسد  هتـسد  مدرم  هک  دومن  قرفتم  نانچ  هللادیبع  ناگدـنیامن  تاغیلبت 
دنام یقاب  ملسم  هارمه  رفن  یس  دش و  هدنکارپ  زین  هدع  نآ  دش  کیرات  اوه  نوچ  هتفای و  لیلقت  رفن  دصیس  هب  زین  مقر  نآ  یمک  يهلـصافب 

رفن یـس  اب  بش  نآ  رد  دندوب  هداد  شتـسدب  تعیب  تسد  رفن  رازه  هدجیه  هک  یـسک  دش و  دجـسم  يهناور  زامن  ءادا  يارب  اهنآ  اب  ملـسم 
هچ نایفوک  نیا  هللا ! ناحبـس  !! دناهتـشاذگ اهنت  ار  وا  هتفر و  زین  رفن  یـس  نآ  هک  درک  هدهاشم  دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  دومن و  هماقا  ار  زامن 

ار ملسم  يههام  ود  ياهتیلاعف  مامت  تسناوت  دوخ  لثم  يدایش  رفن  دنچ  اب  دایزنبا  دنتـسه ! تقیقحیب  وسرت و  تسپ و  هفطاعیب و  یمدرم 
رد تشحو  سرت و  زا  هک  دایز  نب  هللادیبع  ! تسا هدش  تبث  اهخـیرات  رد  هک  تسا  یبانتجا  لباقریغ  خـلت و  تقیقح  کی  نیا  دـنک و  یثنخ 
هب دنیـشن و  یئادص  داد  شوگ  هچ  ره  خاک  يالاب  زا  دوب  هداتـسرف  گرزب  عامتجا  نآ  لخادب  ار  دوخ  نارادـفرط  هدـنام و  یقاب  هرامالاراد 

هاگهانپ کی  رد  ای  هدرک و  نیمک  رـصق  راوید  رانک  رد  ملـسم  ناوریپ  دـیاش  هک  درک  روصت  ءادـتبا  دـیدن  ار  یـسک  تخادـنا  يرظن  نوریب 
ار ملـسم  رـصنعتسس  مدرم  نآ  هک  دیمهف  یفاک  تاقیقحت  زا  سپ  یلو  دـننکیم  ثحب  تروشم و  دجـسم  رد  ای  دـناهدش و  عمج  يرگید 

مالعا نمض  دیشک و  ملسم  يریگتسد  يارب  يرگید  يهشقن  دیجنگیمن  تسوپ  رد  يداش  زا  هکیلاح  رد  عقومنآ  رد  دناهتفر  هتشاذگ و  اهنت 
دش و دهاوخ  هتخیوآ  رادب  دوخ  لزنم  ولج  هناخ  بحاص  دـشاب  یفخم  ياهناخ  ره  رد  ملـسم  داد  روتـسد  یماظن  هحفص 104 ] تموکح [ 

دمآ نوریب  دجسم  زا  اهنت  کت و  ملسم  يوس  نآ  زا  . دش دهاوخ  هداد  واب  یتفگنه  يهزئاج  دنک  شرازگ  فشک و  ار  ملسم  لحم  سک  ره 
داتفا و هارب  فدـه  نودـب  درکیم  رکف  هفوک  ینونک  عاضوا  مالـسا و  يایند  يهدـنیآب  هکیلاح  رد  درب و  هانپ  اجک  دـنک و  هچ  تسنادـیمن  و 

دوب هداتـسیا  رد  مد  شرـسپ  ندـمآ  راظتناب  تشاد و  مان  هعوط  هک  ياهللجم  يوناب  لزنم  رد  اـت  تشگیم  اـههچوک  رد  نادرگرـس  ناریح و 
بآ ندروخ  زا  سپ  ملـسم  دروآ و  ملـسمب  یبآ  يهساک  تفر و  لزنمب  اروف  هعوط  . دـنک شطع  عفر  ات  تساوخ  بآ  یمک  وا  زا  دیـسر و 

ملسم نم  مرادن  ياهناخ  رهش  نیا  رد  متـسه و  بیرغ  نم  تفگ  ملـسم  ؟ يوریمن دوخ  ياوأم  لزنمب و  ارچ  تفگ  هعوط  . داتـسیا اجنامه  زاب 
درب و هناخب  ار  ملسم  تخوس و  وا  لاحب  شلد  هعوط  . دنتسکش ار  دوخ  تعیب  يدوزب  دندرک و  تعیب  نم  اب  هفوک  مدرم  هک  متسه  لیقع  نب 

لباقم رد  هرخالاب  هک  درکیم  رکف  دوخ  تشونرس  هب  دروخن و  ماش  بشنآ  ملـسم  یلو  درک  هیهت  یئاذغ  شیارب  داد و  صاصتخا  واب  یقاطا 
تفر زا  دمآ و  لزنمب  تشاد  مان  لالب  هک  هعوط  رسپ  . دیایب هفوکب  هک  تسا  هدرک  توعد  ع )  ) نیسح زا  رتمهم  همه  زا  دنکب و  هچ  دایزنبا 

تقیقح دش  راچان  رسپ  رارـصاب  یلو  درک  عانتما  ءادتبا  شردام  دمآرب  هیـضق  فشک  ددص  رد  دش و  نامگدب  رگید  قاطاب  شردام  دمآ  و 
لحم رگا  هک  تسنادیم  نوچ  دش  لاحشوخ  ربخ  نیا  ندینش  زا  لالب  . دنک نامتک  ار  رما  نیا  هک  دومن  اضاقت  وا  زا  دیوگب و  وا  يارب  ار  رما 
دهاوخ ظفح  ار  دوخ  نامهم  برع  مسرب  شردام  یفرط  زا  تفرگ و  دـهاوخ  یتفگنه  يهزئاـج  دـیوگب  ار  ملـسم  هحفص 105 ] يافتخا [ 

اب دوخ  يرادـنامرف  رقم  رد  داـیزنبا  هکیعقوـم  رد  بشنآ  يادرف  [ . 92 . ] دیباوخ ار  بش  دـنک  یتبحـص  درومنیا  رد  هکنیا  نودـب  اذـل  دومن 
تفر ثعشا ) نب  دمحم  رسپ   ) نمحرلادبع دزن  هرسکی  دش و  دراو  لالب  دوب  ملسم  ندرک  ادیپ  يارب  هرکاذم  لوغشم  هفوک  ینابرهـش  سیئر 
راـنک رد  هک  شردـپ  شیپ  گنردـیب  نمحرلادـبع  . ماهتفگن يزیچ  وا  لاـفغا  يارب  نم  دوـب و  ناـمهم  اـم  لزنم  رد  ملـسم  بـشید  تـفگ  و 

هب تشاد  تسد  رد  هک  یتسدبوچ  اب  دش و  ربخاب  رما  نایرج  زا  دایزنبا  دـناسر و  وا  عالطاب  ار  بلطم  هتـسهآ  تفر و  دوب  هتـسشن  دایزنبا 
وا هارمه  رفن  داتفه  اب  زین  ار  یملـسلا  سابع  نب  هللادـیبع  رآ و  نم  دزن  ار  وا  هعاسلا  ریخرب و  تفگ  درک و  هراـشا  ثعـشا  نب  دـمحم  يولهپ 

يهمهمه نابـسا و  مس  يادـص  هک  دوب  نآرق  توالت  لوغـشم  حبـص  زاـمن  زا  تغارف  زا  سپ  ملـسم  دوب و  هدرک  عولط  هزاـت  باـتفآ  . دومن
دیـشوپ و ار  دوخ  گنج  سابل  تصرف  توف  نودب  دناهدمآ  وا  يریگتـسد  يارب  هدع  نآ  هک  دـیمهف  نوچ  دروآ و  دوخب  ار  وا  نایوجگنج 

يورین لباقم  رد  درف  کی  تسنادیم  هکنیا  اب  دش و  نوریب  هناخ  زا  نایژ  ریش  نوچ  دادیم  تکرح  اضف  رد  ار  دوخ  نارب  ریـشمش  هکیلاح  رد 
رد دومن و  هلمحب  عورـش  میلـست  رکف  نودب  هک  دوب  هدومن  نیگمـشخ  نانچ  ار  وا  نایفوک  ینکـشنامیپ  یلو  درادـن  تمواقم  بات  دایزنبا 
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رب دنتسناوتیمن  اهیناسآ  نیاب  هک  دوب  یلدرپ  عاجش  ملسم  ترضح  [ . 93 . ] درک هدنکارپ  مه  ار  هیقب  لوتقم و  ار  اهنآ  زا  رفن  هلمح 45  دنچ 
ياوق نم  يارب  هک  داتسرف  دایزنبا  شیپ  یسک  دید  ار  ملسم  تعاجش  ثعـشانبا  نوچ  دسیونیم  فنخمیبا  دنبای  هحفص 106 ] تسد [  وا 

زا اددـجم  ثعـشا  نب  دـمحم  دومن و  نانآ  زا  يدایز  راتـشک  درک و  هلمح  اهنآ  رب  ملـسم  داتـسرف و  راوس  دـصناپ  دایزنبا  تسرفب  یکمک 
هدرک راتشک  همهنیا  امش  زا  وا  میداتسرف و  نت  کی  يریگتسد  يارب  ارت  ام  دنیـشنب  تیازعب  تردام  تفگ  دایزنبا  تساوخ  کمک  دایزنبا 
نظتأ : تشون شیارب  ثعشا  نب  دمحم  ؟ میتسرفب مالسلاهیلع ) نیـسح   ) تسا رتيوق  نآ  زا  هک  يرگید  يوسب  ارت  دوشیم  هنوگچ  سپ  تسا 

مامه و ثیل  ماغرـض و  لطب  یلا  ینتهجو  کنا  ملعت  ملأ  ةریحلا ، ۀـقمارج  نم  یناقمرج  یلا  وا  ۀـفوکلا  یلاقب  نم  لاقب  یلا  ینتلـسرا  کـنا 
هدــنهانپ ياـهمجع  اـی  هفوـک و  ياهــشورفهرت  زا  یکی  يریگتــسد  يارب  ارم  ینکیم  ناــمگ  ینعی  [ . 94 [ ؟ هللا لوـسر  فایـسا  نـم  فـیس 

گنج هکنیا  اب  ؟ ياهداتسرف ادخ  لوسر  ياهریشمش  زا  يریشمش  عاجش و  يریش  ریش و  نوچ  ینامرهق  يوسب  ارم  ینادیمن  ایآ  ياهداتـسرف ،
دنبای تسد  وا  رب  دنتـسناوتیمن  ناـیفوک  فصولاعم  دوب  هفوک  ياـههچوک  رد  ینمیرها  يورین  نآ  اـب  یمـشاه  تسرپادـخ و  ناـمرهق  نیا 

اپ زا  ملـسم  نانمـشد ، راشف  يریگتخـس و  همه  نیا  اب  زاب  . دـنزیرب وا  رـس  رب  گنـس  شتآ و  اهمابتشپ  زا  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  هرخـالاب 
دنگوس ینعی  ) ارکن ایـش  توملا  تیأر  نا  ارح و  ـالا  لـتقا  ـال  تمـسقا  : تفگیم دـناوخیم و  زجر  اـفویب  ناـیفوک  رب  هلمح  نمـض  دـماینرد و 
ثعشا نب  دمحم  دومن  راویدب  هیکت  یگتسخ  عفر  يارب  ملسم  ماهدید ) یتشز  زیچ  ار  گرم  هچ  رگا  هنادازآ  رگم  موشن  هتشک  هک  ماهدروخ 

دننک ریگتسد  ار  نت  کی  دنناوتیمن  رفن  دصناپ  هک  دید  ار  یگنن  راع و  نینچ  یتقو  تشاد  هدهعب  ار  هدع  نآ  یهدنامرف  هحفص 107 ] هک [ 
الماک هک  ملـسم  هدم  نتـشکب  ار  دوخ  يدوخیب  وت  مهدیم و  ناما  وتب  نم  تفگ  واب  دمآرب و  ملـسم  يریگتـسد  ددص  رد  هلیح  هار  زا  راچان 
دندرک دییأت  ار  ثعشانبا  نخس  زین  نارگید  یتسه  ناما  رد  وت  یلب  تفگ  ثعـشانبا  ؟ متـسه ناما  رد  نم  اعقاو  ایآ  تفگ  دوب  هدش  هتـسخ 

ار وا  رود  هدومن و  رطاق  راوس  ار  ملـسم  [ . 95 . ] دش میلست  عقومنیا  رد  مدادیمن و  امـش  تسدب  تسد  دندادیمن  ناما  نمب  رگا  تفگ  ملـسم 
وتب ياهمدـص  هک  مراودـیما  تفگ  ثعـشا  نـب  دـمحم  تـسا  هثداـح  لوا  نـیا  تـفگ  ملـسم  دـندرک  زاـب  رمک  زا  ار  شریـشمش  دـنتفرگ و 

: دومرف دوب  کشا  زا  رپ  شکرابم  نامشچ  هکیلاح  رد  سپس  و  دش ؟ هچ  دیداد  نمب  هک  یناما  سپ  تسا  دیما  طقف  رگا  تفگ  ملسم  . دسرن
دنکیمن هیرگ  یثداوح  نینچ  زا  دشاب  هتشاد  رس  رد  یگرزب  نیاب  يهیعاد  هکیـسک  ملـسم  يا  تفگ  یملـس  هللادیبع  . نوعجار هیلا  انا  انا هللا و 

ور یعمج  اب  هک  تسوا  يهداوناخ  و  ع )  ) نیـسح يارب  نم  يهیرگ  هکلب  منکیمن  هیرگ  دوخ  ندش  هتـشک  يارب  دنگوس  ادخب  تفگ  ملـسم 
توـعد هفوـکب  ار  شترـضح  هدروـخ  ار  ترطفتسپ  اـفویب و  ناـیفوک  تعیب  لوـگ  هک  مدرک  یهابتـشا  هـچ  نـم  تـسا و  هداـهن  هفوـک  هـب 

هدب ماجنا  نم  يارب  يریخ  راک  کی  لقاال  دنک  اود  ار  يدرد  نم  يارب  وت  ناما  هک  منکیمن  روصت  تفگ  ثعشا  نب  دمحم  هب  سپس  . مدومن
هک داهندب  دیقال و  مدرم  نیا  يوسب  دندرک  لافغا  ارم  هفوک  لها  دیوگب  واب  ات  تسرفب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوسب  نم  بناج  زا  رفن  کی  و 

لوبق ار  راک  نیا  ثعشانبا  [ . 96  ] دنتسه نکش  هحفـص 108 ] دهع [  وگغورد و  یموق  اهنیا  هک  ایم  دـندرک  یئافویب  زین  تردارب  ردـپ و  اب 
نز و جراخم  يهیدأت  نمـض  تساوخ و  ار  سایا  ماـنب  يدرم  تشون و  دوب  هتفگ  ملـسم  هک  نومـضم  ناـمهب  ياهماـن  لاـحنامه  رد  درک و 
ار همان  دیـسر و  ماما  تمدخب  هلابز  لزنم  رد  صخـش  نآ  دناسرب و  ع )  ) نیـسح صخـشب  ار  همان  هک  درک  دـیکأت  يو  رفـس  هنیزه  لافطا و 

هنشت تدشب  دوب  هدرک  هک  یشالت  تحارج و  مخز و  تدش  زا  دیسر  اجنآ  یتقو  دندرب  هرامالارادب  ار  ملـسم  دعب  [ . 97 . ] درک میدقت  يوب 
یلو تسا  یکنخ  بآ  هچ  ینیبـیم  تفگ  ودـب  داـیزنبا  ناـیفارطا  زا  یکی  . دوـمن هراـشا  نآـب  تسد  اـب  درک و  هدـهاشم  ار  یبآ  هزوـک  دوـب 
درک هدامآ  ملسم  يارب  یبآ  نیرضاح  زا  یکی  يراد  یگنـس  لد  هچ  دنیـشن  تیازعب  تردام  تفگ  ملـسم  ! دیـشچ یهاوخن  ارنآ  زا  ياهرطق 
نب دمحم  . مشاب هدروخ  بآ  نیا  زا  هک  دوبن  نم  تمـسق  دومرف  دشونب و  ارنآ  تسناوتن  ناهد  ندش  مخز  نادـند و  نتـسکش  تلعب  وا  یلو 

هک میدوب  هداتـسرفن  ارت  ام  تفگ  دایزنبا  . ماهداد ناما  واب  نم  هک  دومن  هفاضا  داد و  شرازگ  دایزنباب  ار  ملـسم  يریگتـسد  نایرج  ثعـشا 
ارم وت  يهدـنیامن  هکنیا  اب  تشک  یهاوخ  ارم  یتسارب  ایآ  تفگ  ملـسم  میدوب  هداتـسرف  يو  يریگتـسد  يارب  طقف  ارت  هکلب  یهدـب  ناما  واب 

تفگ هناجرم  رسپ  هحفص 109 ] منک [ ! یتیصو  نم  ات  هدب  یتلهم  سپ  دومرف  ملـسم  تشک  مهاوخ  ارت  یلب  تفگ  دایزنبا  ؟ تسا هداد  ناما 
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يدـنواشیوخ وت  نم و  نایم  تفگ  درک و  واب  ور  دـید  ار  دعـس  نب  رمع  نایم  نآ  رد  تخادـنا و  نایـسلجم  هب  يرظن  ملـسم  . درادـن یعناـم 
درک يراددوخ  نآ  لوبق  زا  دایزنبا  سرت  زا  دعـس  نب  رمع  . یهد ماجنا  تسا  هنامرحم  هک  ارم  تیـصو  هک  تسا  مزـال  وت  رب  دراد و  دوجو 

زا ياهشوگب  ار  وا  ملـسم  درک  لوبق  رمع  ؟ ینکیم يراددوخ  تیومعرـسپ  تیـصو  ندینـش  زا  ارچ  تفگ  داد و  هزاجا  واـب  هفوک  یلاو  یلو 
ءادا ارم  نید  شورفب و  ارم  هرز  ریشمش و  ماهدش  ضورقم  مهرد  دصتفه  ماهدمآ  هفوکب  هک  یتقو  زا  دعس  رسپ  يا  تفگ  دیـشک و  سلجم 

وا هک  تسرفب  مالسلاهیلع  نیـسح  شیپ  ار  یـسک  نک و  نفد  یبسانم  ياج  رد  ریگب و  دایزنبا  زا  ارم  دسج  نم  ندش  هتـشک  زا  سپ  نک و 
مامت دوب  سفنلافیعض  بذبذم و  يدرم  هک  دعس  نب  رمع  [ . 98 . ] دیایب هفوکب  هک  ماهتشون  واب  نم  اریز  دنادرگزاب  هنیدمب  هار  طسو  زا  ار 
ياجب نئاخ  صخش  یهاگ  یلو  دنکیمن  شاف  ار  مدرم  رارسا  نیما  صخش  هک  داد  خساپ  مه  وا  تفگ  هللادیبعب  اراکشآ  ار  دوخ  ياههدینش 

مه نیـسح  ماما  تسین  وت  شعن  هب  یجایتحا  مه  ندش  هتـشک  زا  سپ  تست و  نآ  زا  يراد  هچنآ  تفگ  ملـسمب  دـعب  ددرگ و  باختنا  نیما 
رهش نیاب  وت  هک  تسنیا  وت  لتق  تلع  تفگ  ملـسمب  دایزنبا  هحفص 110 ] [ . ] 99  ] تسین يراک  وا  اب  ار  ام  دشاب  هتـشادن  يراک  ام  اب  رگا 

يارب نم  تفگ  ملـسم  ! ياهدرک يزیرنوخ  داسف و  دـیلوت  هجیتن  رد  ياهتخادـنا و  هقرفت  نانآ  نیب  ياهدرک و  ناشیرپ  ار  مدرم  عمج  هدـمآ و 
تسا هدرک  يراتفردب  نانآ  اب  هتشک و  ار  اهنآ  ناکین  دایز )  ) تردپ هک  دنتسه  یعدم  رهـش  نیا  مدرم  ماهدماین ، یئوگیم  وت  هک  اهراک  نیا 
هقباس ینتـشک  نینچ  هک  تشک  مهاوخ  يروط  ارت  نم  تفگ  هللادیبع  . مینک راتفر  تلادع  قحب و  اهنآ  اب  میئایب و  هک  دندرک  توعد  ام  زا  و 

هتـشادن هقباس  مالـسا  رد  هک  ینکب  یئاهراک  هک  تسا  نیمه  وت  تاذ  ثبخ  یترطفتسپ و  یتشرـسدب و  لیلد  تفگ  ملـسم  ! دـشاب هتـشادن 
رـصق يالاب  ار  وا  داد  روتـسد  مشاهینب  نادـناخب  نتفگ  دـب  نمـض  دـش و  نیگمـشخ  ملـسم  تماهـش  هجهل و  تحارـص  زا  دایزنبا  . دـشاب

وا رب  یتبرض  ملسم  تسد  زا  یلبق  دروخ  دز و  رد  هک  دوب  ریکب  مانب  یبلقلایـسق  صخـش  ملـسم  لتق  رومأم  ! دننزب ندرگ  دنربب و  هرامالاراد 
دـندرب و مابتشپ  هب  داتـسرفیم  تاولـص  درکیم و  رافغتـسا  هکیلاح  رد  ار  ملـسم  هرخالاب  . دوب ماـقتنا  ددـص  رد  مه  نوعلم  نآ  هدـش و  دراو 

تداهش ! دنتخادنا دندوب  هداتسیا  اشامت  يارب  هک  تیعمج  هوبنا  طسوب  هرامالاراد  يالاب  زا  ار  شدسج  دز و  ار  ملـسم  ندرگ  دایزنبا  دالج 
يوسب هکم  زا  مالسلاهیلع  نیسح  زور  نامه  رد  هک  دوب  يرجه  متصش  لاس  يهجحیذ  متشه  زور  رد  زین  شجورخ  هفرع و  زور  رد  ملـسم 

، هفوکب دایزنبا  دورو  لوا  ياهزور  رد  رگا  هک  دناهتفرگ  هدروخ  ملـسم  رب  ياهدع  : ملـسم تارایتخا  دودـح  [ . 100 . ] دومرف تکرح  هفوک 
داد تسد  زا  ار  بسانم  تصرف  نوچ  یلو  دنک  هحفص 111 ] نوریب [  رهش  زا  ای  لوتقم و  ار  وا  تسناوتیم  درکیم  هلمح  يرادنامرفب  ملـسم 

نوریب ار  دیزی  يهدنیامن  ریخست و  ار  هفوک  هک  دادیم  روتسد  ملـسمب  ع )  ) نیـسح رگا  . دش طلـسم  وا  رب  گنرین  هلیح و  اب  دایزنبا  هجیتن  رد 
يارب وا  هکلب  دوـبن  راتـشک  هلمح و  گـنج و  ضرعت و  ملـسم  تیرومأـم  یلو  دوـب  دراو  ملـسم  رب  ضارتـعا  داریا و  نیا  دـشکب  اـی  دـنک و 
هاگآ یگنوگچ  زا  ار  ماما  ات  ریخ  ای  دناهتـشون  حیحـص  ۀـقیقح  دناهتـشون  ماـماب  هک  یئاـههمان  اـیآ  دـنیبب  هک  دوب  هدـمآ  ناـیفوک  شیاـمزآ 
هجیتن مالعا  مدرم و  لاوحا  عاضوا و  زا  قیقحت  وا  تیرومأم  اریز  تسا  هتـشاذگن  رتارف  دوخ  تیرومأم  دودـح  زا  اـپ  ملـسم  نیارباـنب  . دزاـس

ار هفیظو  نیا  مه  ملـسم  دومن و  هیـصوت  يراکزیهرپ  يوقت و  رما و  نامتکب  ار  وا  ماما  هفوکب  ملـسم  تمیزع  عقوم  هک  اصوصخم  دوب  ماماب 
ناوتیمن سپ  دـیامن  تکرح  هفوکب  هک  تشون  ماماب  سپـس  تفرگ و  تعیب  مدرم  زا  درک و  تاقالم  نایفوک  اب  هنایفخم  داد ، ماـجنا  یبوخب 

ماما ارچ  لاح  دـیناسرن  لتقب  ار  نیفلاـخم  ارچ  دـشن و  فرـصتم  ار  رهـش  ارچ  درکن و  ریگتـسد  ار  هفوک  یلاو  ارچ  هک  تفرگ  داریا  ملـسمب 
دش و دهاوخ  هداد  مزال  تاحیـضوت  نآ  يهرابرد  باتک  مجنپ  شخب  رد  هک  تسا  یثحب  دوب  هدادـن  ار  یئاهتیرومأم  نینچ  واب  مالـسلاهیلع 

زاب دروآیم  لمعب  يو  يریگتسد  يارب  ار  همزال  تامادقا  هفوکب  وا  دورو  ضحمب  هدومن و  تفلاخم  دایزنبا  اب  ءادتبا  زا  ملسم  هکنیا  ضرفب 
ملـسم فارطا  زا  نکـشنامیپ  نایفوک  اریز  تسویپ  عوقوب  یناه  صالختـسا  يارب  هرامالاراد  يهرـصاحم  عقوم  هک  دش  نامه  راک  يهجیتن 

هدومن و بارخ  دایزنبا  رـسب  ار  هراـمالاراد  عقومنآ  رد  یتسیاـب  هک  دوب  هفوک  لـها  يهفیظو  نیا  دنتـشاذگ و  اـهنت  ار  وا  هدـش و  هدـنکارپ 
ره عقاو  رد  دـنتخادنا و  هکلهت  هب  ار  ملـسم  دوخ  تسد  اب  هدوبن و  رادافو  قداص و  دوخ  تعیب  رد  نانآ  هنافـسأتم  یلو  دـنتخاسیم  شدوباـن 

تداهش زا  سپ  يراب  . ملسمب هن  تسا  دراو  نکشنامیپ  نایفوک  رب  یگمه  دوش  هتفگ  هحفص 112 ] ملسم [  يهرابرد  هک  یضارتعا  داریا و 
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بانط ار  ود  نآ  ياهندب  دندز و  ندرگ  هدرب و  ناشورفدنفسوگ  رازابب  زین  ار  یناه  هلصافالب  داد  روتـسد  دایز  نب  هللادیبع  لیقع ، نب  ملـسم 
مه دیزی  داتسرف  ماشب  دیزی  يارب  يزوریپ  يهمان  اب  زین  ار  اهنآ  رس  انمض  دندیـشک  نیمزب  هفوک  ياههچوک  رد  نارگید  تربع  يارب  هتـسب و 

ار يادخ  ساپس  دوب -  نومضم  نیدب  دوب  هتشون  دیزی  هب  دایزنبا  هک  ياهمان  [ . 101 . ] دندرک بصن  ماش  يهزاوردب  ار  اهنآ  رس  داد  روتسد 
ءادتبا هک  لیقع  نب  ملسم  هک  مهدیم  شرازگ  کیربت  ضرع  نمض  دومن  هرسکی  ار  شنانمـشد  راک  درک و  يرای  ار  دیزی  نینموملاریما  هک 
بیرف ار  ودنآ  دوب  یبیترت  رهب  مدرک و  فشک  ار  وا  يافتخا  لحم  نم  درب و  هانپ  یناه  يهناخب  جراخ و  اجنآ  زا  دوب  هدـمآ  راتخم  يهناخب 

هیـضق و حورـشم  نایرج  مداتـسرف ، تمدـخب  همان  نیلماـح  يهلیـسوب  ار  ود  ره  رـس  کـنیا  مدز و  ناـشندرگ  مدروآ و  هرامالارادـب  هداد و 
هک ار  يزوریپ  نیا  نوچ  دـیزی  . دـیناسر دـنهاوخ  امـش  عالطاب  ار  يرجام  نانآ  هک  دـنیامرف  راسفتـسا  همان  نیلماح  زا  ار  رما  لماک  تایئزج 

دوب هدش  دوخیب  تسم و  بارـش  هئـشن  زا  مه  يزوریپ و  رورغ  زا  مه  دروآ  تسدب  دایزنبا  يهلیـسوب  دوب  ع )  ) نیـسح هیلع  وا  مادـقا  نیلوا 
نآ رد  مه  دایزنبا  هدـش و  هتـشک  ملـسم  هک  الاح  دوب  هفوک  رد  ملـسم  ذوفن  نینچمه  مالـسلاهیلع و  نیـسح  بناج  زا  طقف  وا  ینارگن  اریز 
ارت يهمان  دایز -  رـسپ  يا  : تشون نینچ  ار  هفوک  یلاو  يهمان  خـساپ  نیاربانب  تسین  ینارگن  ياج  رگید  تسا  هدـش  عاضوا  رب  طلـسم  رهش 

ریطخ و تیرومأم  نیا  تهجنیدـب  یتسه  یتیافک  اب  قیال و  صخـش  وت  هک  متـسنادیم  اریز  متـشادن  راظتنا  مه  نیا  زا  ریغ  مدرک و  تفاـیرد 
ریدقت نمض  هلیسونیدب  مدش  رضحتسم  مدیسرپ و  ار  راک  تایئزج  وت  ياههداتـسرف  زا  اصوصخم  مدومن  راذگاو  وتب  ار  هحفص 113 ] مهم [ 

توعدـب انب  هدـش و  جراخ  هکم  زا  نیـسح  ماهدینـش  هک  تسنیا  نآ  منکیم و  هیـصوت  وتب  ار  يرتمهم  عوضوم  وت  ياهتیلاعف  تامحز و  زا 
عقاو نونظم  هک  ار  سک  ره  نک و  یـسرزاب  ار  اـههار  دوخ  يرـس  نارومأـم  ناـسوساج و  اـب  وت  اذـل  تسا  تکرح  رد  هفوک  فرطب  ملـسم 

روتـسد نیا  تفایرد  اب  داـیزنبا  [ . 102 . ] هدـب عالطا  نمب  ار  هجیتن  ناسرب و  لتقب  یماـهتا  نیرتکچوکب  اـمن و  ینادـنز  ریگتـسد و  دـیدرگ 
هحفص 114 ] دوشیم [ . هداد  حرش  نآ  نایرج  یتآ  لصف  رد  هک  دش  یلوا  تیرومأم  زا  رتكانرطخ  رتلکشم و  تیرومأم  يارجا  يهدامآ 

هفوک دصقمب  هکم  زا  ماما  جورخ 

تبـسن هکم  رد  دوخ  تماقا  هام  راهچ  تدـم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسحاملسم  دـهاج  اقح و  يون  ام  ذا  یتفلا  یلع  راع  توملاب  ام  یـضمأس و 
دیزی ورنیا  زا  دوب  هدرک  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  مدرم  ابیرقت  هدومن و  اهینارنخـس  دـیزی  روجف  قسف و  هیماینب و  تایانج  هیواعم و  ملاظمب 

رد ای  دنرب و  ماشب  هدرک  ریگتسد  ار  ترضحنآ  هک  دوب  هداتـسرف  هکمب  ماش  زا  جح  کسانم  ماجنا  يهناهب  هب  یهورگ  اب  ار  دیعـس  نب  ورمع 
دودـح رد  ياهدـع  تعیب  هفوکب و  لیقع  نب  ملـسم  دورو  زا  سپ  دـش  هراشا  نیـشیپ  لصف  رد  هکنانچ  یفرط  زا  . دـنناسر لـتقب  هبعک  میرح 

دروم رد  هیماینب  نارادفرط  هک  دوب  ياهمان  یکی  دوب . هدش  هداتسرف  فلتخم  ماقم  ودب  هفوک  زا  همان  ود  رهش  نآ  یلاها  زا  رفن  رازه  هدجیه 
هفوکب ار  وا  هتشون و  ماماب  لیقع  نب  ملسم  هک  ياهمان  مه  یکی  دندوب  هتشون  دیزی  هب  ملـسم  ترـضح  ذوفن  ریـشب و  نب  نامعن  يراگنالهس 

ياهتیلاعف ندومن  یثنخ  عفد و  رومأم  ار  دایز  نب  هللادـیبع  دـیلپ  دـیزی  هک  دـش  نیا  یلوا  يهمان  يهجیتن  هحفـص 115 ] دوب [ . هدومن  توعد 
یناه ملسم و  نتـشک  يریگتـسد و  دروم  رد  ار  دوخ  تیرومأم  دوخ  دساف  تنیط  تاذ و  ثبخ  زا  هدافتـسا  اب  مه  هناجرم  رـسپ  دومن  ملـسم 

زا سپ  ار  ع )  ) نیسح ترضح  یمود  يهمان  دروآ  هفوکب  ار  دایزنبا  یلوا  يهمان  سپ  . داتسرف ماشب  ار  ودنآ  رس  داد و  ماجنا  هتشذگ  حرشب 
نیـسح هک  دناهتـشون  یـسربط  دـیفم و  خیـش  . داد تکرح  هفوک  يوسب  هکم  زا  هجحیذ  متـشه  زور  رد  هکم  رد  تماقا  زورجنپ  هام و  راهچ 

اب فداصم  هک  متـشه  زور  رد  هدنام و  هکم  رد  ار  هجحیذ  زا  زور  تشه  هدعقیذ و  لاوش و  ناضمر و  هام  نابعـش و  هام  يهیقب  مالـسلاهیلع 
هدـش و عمج  شرودـب  هرـصب  زاـجح و  مدرم  زا  یعمج  هکم  رد  دوخ  تماـقا  تدـم  رد  دـش و  جراـخ  هکم  زا  دوب  هفوک  رد  ملـسم  جورخ 

مارحا زا  دروآ و  اجب  ار  هورم  افص و  نایم  یعس  درک و  فاوط  ار  هبعک  دور  قارع  يوسب  تساوخ  نوچ  دنتسویپ و  وا  ناتـسود  نادناخب و 
[103 . ] دنک مامت  ار  جح  تسناوتیمن  دنرب  دـیزی  دزن  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  هکنآ  میب  زا  اریز  دومن  لیدـبت  هرمعب  ار  جـح  دـیدرگ و  جراخ 

نیـسح ترـضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  دـنچ  رد  هک  دـسیونیم  نویعلا  ءالج  رد  یـسلجم  يهمـالع  .
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متفه زور  رد  هدـیناسر و  مامتاب  ار  هرمع  تسب و  هدرفم  يهرمعب  مارحا  دـنک  ماـمت  ار  جـح  تشاذـگ  دـنهاوخن  هک  تسنادـیم  مالـسلاهیلع 
هرمعب جح  مارحا  زا  هکنیا  هن  تسا  هدوب  هرمعب  مرحم  هام  لوا  زا  ماما  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا  [ . 104 . ] تفر نوریب  هکم  زا  هجحیذ 

تهج نیاب  دوبن و  جح  دصاق  ع )  ) ماما تارایزلا ، لماک  و  هحفص 116 ] راصبتسا [  یفاک و  تیاور  بسح  رب  نینچمه  دشاب  هدومن  لودع 
هتخیر اـجنآ  رد  شنوخ  هکنیا  يارب  هللا و  تیب  مارتحا  ظـفح  يارب  ع )  ) ماـما لاـح  رهب  [ . 105 . ] تشادـن جـح  يهدارا  هک  دروآ  اجب  هرمع 

نب دیـس  : تفگ كرت  ار  هکم  دـندوب  تریح  راـچد  وا  یناـهگان  تکرح  نیا  زا  مدرم  يهمه  هکیلاـح  رد  دوخ  ناراـی  هداوناـخ و  اـب  دوـشن 
يانث دـمح و  زا  سپ  تساخاپب و  هباطخ  ندـناوخ  يارب  دومن  قارع  يوسب  هکم  زا  جورخ  يهدارا  ع )  ) نیـسح نوچ  هک  دـسیونیم  سواـط 

قایتشا یفالـسا  یلا  ینهلوا  اـم  و  ةاـتفلا ، دـیج  یلع  ةدـالقلا  طـخم  مدا  دـلو  یلع  توملا  طـخ  : دومرف نینچ  ص )  ) ربمغیپ رب  دورد  یهلا و 
اـشارکا ینم  نألمیف  البرک ، سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اهعطقتی  یلاصواب  یناـک  هیقـال ، اـنأ  عرـصم  یل  ریخ  و  فسوی ، یلا  بوقعی 

نع ذـشت  نل  نیرباصلا ، روجا  انیفوی  هئالب و  یلع  ربصن  تیبلا ، لها  اناضر  هللا  اضر  ملقلاـب ، طـخ  موی  نع  صیحم  ـال  ابغـس  هب  رجا  اـفوج و 
هسفن هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم ، الذاب  انیف  ناک  نم  . هدعو مهل  زجنت  هنیع و  مهبرقت  سدقلا  ةریظح  یف  هل  ۀعومجم  یه  هتمحل و  هللا  لوسر 

نادنزرف ندرگ  رب  تسا  هتخیوآ  ناوج  نارتخد  ندرگ  رب  هک  يدنبندرگ  دـننام  گرم  [ . 106 . ] هللا ءاشنا  احبـصم  لحار  یناف  انعم  لحریلف 
رایتخا یهاگلتق  نم  يارب  و  مقاتـشم ، مناگتـشذگ  رادیدب  تشاد  قایتشا  فسوی  رادـیدب  بوقعی  هک  هزادـنا  نامهب  نم  دراد و  هطاحا  مدآ 

ياهدنویپ البرک  و  هحفـص 117 ] سیواون [  نایم  رد  اهنابایب  ياهگرگ  هک  منیبیم  ایوگ  دومن ، مهاوخ  تاقالم  ار  نآ  ریزگان  هک  تسا  هدش 
دنوادـخ ياضر  تسین و  تشونرـس  زا  يزیرگ  هراچ و  دـنزاس ، رپ  ار  شیوخ  یلاخ  هنـسرگ و  ياهمکـش  اـت  دـننکیم  عطق  مه  زا  ار  مندـب 

رد ات  دوشیمن  رود  وا  زا  ادـخ  لوسر  نت  يهراپ  زگره  دـیامرف و  ءاطع  نارباص  رجا  امب  ات  مینکیم  ربص  شیالب  رب  تسا  تیب  لها  ام  ياضر 
دهاوخ سک  ره  دـیامرف ، افو  دوخ  يهدـعوب  نشور و  شدالوا  رادـیدب  ار  شربمغیپ  مشچ  دـنوادخ  ددـنویپ و  واـب  یهلا  نادـیواج  تشهب 
تکرح حبـص  ادـخ  تساوخب  نم  هک  دـنک  چوک  ام  اب  دوش  دراو  دـنوادخ  ياقل  میرحب  هدرک و  راـثن  اـم  ترـصن  هار  رد  ار  دوخ  لد  نوخ 

هتشادزاب و ترفاسم  نیا  زا  ار  وا  دندیسر و  شتمدخب  ياهدع  دش  یعطق  هکم  زا  تکرح  يارب  مالسلاهیلع  ماما  میمصت  نوچ  . دومن مهاوخ 
یـضتقم و وحنب  ار  سک  ره  نانآ  تاراهظا  ربارب  رد  ماما  . دنتـشاد هضرع  شتمدخب  دـندرکیم  ینیبشیپ  هک  ار  رفـس  نیا  یلامتحا  تارطخ 

يا تفگ  دمآ و  سابعنبا  دیدرگ  قارع  مزاع  ع )  ) ماما هکیعقوم  دسیونیم  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  . دادـیم خـساپ  شتفرعم  يهزادـناب 
هلجع سپ  دـنناوخیم  گنج  يارب  ارت  دـناهلیح و  ردـغ و  لها  نانآ  هکیلاح  رد  يور  قارعب  یهاوخیم  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نمب  ومعرـسپ 
اجنآ رد  مه  تسا و  هشوگ  رانک و  رد  مه  هک  ورب  نمی  هب  يراد  هارکا  هکم  ندـنام  رد  هتـشاد و  گنج  لاـیخ  رگمتـس  نیا  اـب  رگا  نکم و 

ار ناشریما  هک  سیونب  مه  دوخ  قارع  نارای  هفوک و  لهاب  تسرفب و  فارطاب  ار  دوخ  نیغلبم  نک و  تماقا  اجنآ  يراد ، یناردارب  ناراـی و 
نانآ رکم  زا  نم  نک و  تکرح  قارع  يوسب  هاگنآ  دنامن  ینمـشد  اجنآ  رد  وت  يارب  دننکب و  ار  راک  نیا  دنتـسناوت  هچنانچ  دـننک و  نوریب 

. ] تسا یئاههرد  اههاگهانپ و  نمی  رد  اریز  دروآ  شیپ  هچ  ادخ  ات  ینامیم  دوخ  لحم  رد  دننک  يراک  نینچ  دنتـسناوتن  رگا  متـسین و  نمیا 
هتشون نمب  لیقع  نب  ملسم  نکلو  ینابرهم  هاوخریخ و  نمب  تبسن  وت  هک  منادیم  هتبلا  ومعرسپ ، يا  دومرف  مالسلاهیلع  نیسح  هحفص 118 ]

يدومزآ و رابود  ار  نانآ  تفگ  مراد . نانآ  يوسب  نتفر  میمـصت  نم  دـنراد و  رظن  قافتا  نم  ترـصن  تعیب و  دروم  رد  ناـیفوک  هک  تسا 
دایزنباب ربخ  نیا  يورب و  اهنآ  يوسب  رگا  اریز  دناوت  يادرف  ناگدنـشک  ناشریما  یهارمهب  دنتـسه و  تردارب  ردپ و  باحـصا  نامه  نانآ 

سپ يریزگان  نتفر  زا  يریذپن و  ارم  نخس  رگا  دنشاب و  وت  نانمشد  نیرتدب  دناهدرک  توعد  ارت  هک  اهنامه  دناروشب و  وت  رب  ار  اهنآ  دسرب 
نانچ رد  رگا  دومرف  ترضح  ! يوش هتشک  تنادنزرف  نانز و  مشچ  شیپ  نامثع  دننام  مسرتیم  دنگوس  ادخب  ربن  هارمه  ار  تنادنزرف  نانز و 
ربتعم دنسب  و  [ . 107 . ] دش جراخ  وا  دزن  زا  دش و  سویأم  سابعنبا  دور  نیب  زا  نم  يارب  هبعک  مارتحا  هک  تسنیا  زا  رتهب  موش  هتـشک  یئاج 

تمدـخب هیفنح  دـمحم  دوـب  هفوـک  هجوـتم  نآ  يادرف  ع )  ) نیـسح ترـضح  هـک  یبـش  رد  هدـش  تـیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا 
رگا دننک ، نینچ  زین  وت  اب  هک  مسرتیم  یتسناد  دوخ  ردارب  ردپ و  هب  تبسن  ار  هفوک  مدرم  رکم  ردغ و  وت  ردارب  يا  تفگ  دمآ و  ترضحنآ 

؟ تسیک www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


ارم دیلپ  دیزی  مسرتیم  دومرف  ترـضح  دوش  دناوتیمن  وت  ضرعتم  هکم  رد  یـسک  دوب و  یهاوخ  مرکم  تسا و  ادخ  مرح  هک  ینامب  هکم  رد 
وتب یسک  هک  وش  هیداب  هجوتم  ای  ورب  نمی  بناجب  سپ  تفگ  دمحم  دوش  عیاض  نم  ببسب  هبعک  تمرح  مهاوخیمن  دنادرگ  دیهش  هکم  رد 

دمحمب ربخ  نوچ  دـندرک و  راب  ار  نارتش  دومرف  ترـضح  دـش  رحـس  ماگنه  نوچ  . منکب باـب  نیا  رد  يرکف  دومرف  ترـضح  دـباین  تسد 
يرب راکب  هشیدنا  رما  نیا  رد  هک  يدرک  هدعو  نم  اب  ردارب  يا  تفگ  دیبسچ و  دوخ  راوگرزب  ردارب  يهقان  راهم  رب  دـمآ و  هناباتیب  دیـسر 

ای : دومرف دمآ و  نم  دزنب  ادـخ  لوسر  یتفر  وت  نوچ  هک  دومرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ؟ يدرگیم هحفص 119 ] رفـس [  هجوتم  يدوز  نیاب  ارچ 
نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تفگ  دمحم  ( دنیبب هتشک  ارت  تسا  هتساوخ  یلاعت  قح  هک  ور  نوریب  .) الیتق كاری  نا  ءاش  دق  هللا  ناف  جرخا  نیـسح 

ار اهنآ  هک  هتـساوخ  دنوادخ   ) ایابـس نهیری  نا  ءاش  دق  هللا  نا  : دومرف ترـضح  يربیم ؟ دوخ  اب  ار  نانز  ارچ  سپ  يوریم  مزع  نیاب  وت  رگا  و 
دروـم رد  زین  رفعج  نب  هللادـبع  رمع و  نب  هللادـبع  [ . 108 . ] تشگرب درک و  عادو  ار  وا  نایرگ  يهدـید  نایرب و  لد  اـب  دـمحم  دـنیبب ) ریـسا 

هک یـصاخشا  يهیلک  لابق  رد  . دنتـشادیم رذـحرب  ترفاـسم  نیا  میخو  بقاوع  زا  ار  وا  دنتـشاد و  تفلاـخم  رظن  قارعب  ترـضحنآ  تمیزع 
یلاخ فیرح  زا  ار  نادیم  هکنیا  يارب  تشاد  تفالخ  يهیعاد  دوخ  هک  ریبز  نب  هللادـبع  طقف  دنتـسنادیمن  تحلـصم  هکم  زا  ار  ماما  جورخ 

یلطعم رگید  دـناهدرک  تعیب  رفن  رازه  هدـجیه  تسا  هتـشون  ملـسم  هک  الاح  تفگیم  درکیم و  قیوشت  قارعب  نتفر  يارب  ار  ترـضح  دـنیبب 
ریس و هفوک  بناجب  دهاوخیم  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دینش  ریبز  نب  هللادبع  نوچ  دسیونیم  يرصم  اضر  دمحم  برع  دنمشناد  ؟ تسیچ يارب 
هعیش و ردق  نیا  وت  لثم  نم  يارب  زا  رگا  تفگ  دومن و  راداو  صیرحت و  نتفرب  ار  وا  درک و  دییأت  ار  وا  يأر  دمآ و  وا  شیپ  دیامن  تکرح 

یتح قارع  لها  هک  تسنادیم  هکنیا  اب  تفگ و  نینچ  ع )  ) نیـسحب ریبزنبا  . منکیمن لودع  هفوکب  نتفر  زا  هنییآ  ره  دشاب  رادـفرط  یماح و 
ياوه بولغم  ناشیا  هکنیا  رتالاب  دننامیمن و  تباث  يأر  کی  رب  نانآ  دنـشاب و  دامتعا  لباق  هک  دنتـسین  یناسک  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهعیش 

دـناهدوشگ و مشچ  عمطب  ناشلاملاتیب  لاوما و  رد  دـنراد و  میب  تخـس  ناـشیا  هحفـص 120 ] عابتا [  هیماینب و  ماـکح  زا  دنتـسه و  دوخ 
لها دیس  مالسلاهیلع  نیسح  هک  یئاجنآ  زا  نکل  دشاب  یفخم  وا  رب  يروما  نینچ  هک  دوب  لاحم  تسنادیم و  ار  اهنیا  هک  دوب  یـسک  ریبزنبا 
هنیمز ات  دوش  جراخ  زاجح  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تشاد  شوخ  اذل  دـندرکیمن  هعجارم  يرگیدـب  وا  ندوب  اب  زاجح  مدرم  دوب و  زاجح 

رد هرصب  زاجح و  مدرم  زا  زین  ياهدع  ع )  ) نیسح صاخ  باحصا  مشاهینب و  رب  هوالع  هکم  زا  جورخ  عقوم  [ . 109 . ] ددرگ یلاخ  وا  يارب 
هکم مکاح  شوگب  ربخ  نیا  نوچ  . دـنداتفا هارب  هفوک  دـصقب  هکم  زا  کچوک  ناوراک  نیا  دـندش و  هفاضا  وا  نارای  هب  ترـضحنآ  باـکر 

رب هنایزات  اب  ماما  نارای  یلو  دننادرگزاب  هکمب  دننک و  تعنامم  وا  تکرح  زا  دنریگب و  ار  ماما  ولج  هک  دومن  رومأم  ار  ياهدـع  اروف  دیـسر 
ادـعب هک  يروطب  اما  تسویپ  ماما  ناوریپ  هب  ياهدـع  زین  هار  لوط  رد  . داد همادا  دوخ  هارب  دومنن و  نانآب  ییانتعا  زین  ماما  دـنتفوک و  اـهنآرس 
تـسا هدرک  تیاور  رعاش  قدزرف  زا  دیفم  خیـش  . دندش هدنکارپ  ماما  رود  زا  دندرک  رطخ  ساسحا  ادج  هک  رخآ  ياهزور  رد  دـید  میهاوخ 

مدید مدـش  هک  مرح  لخاد  مدیـشکیم  ار  وا  رتش  راهم  هکنانچمه  هکمب  دورو  عقوم  مدربیم و  جـحب  ار  مردام  ترجه  متـصش  لاس  رد  هک 
یلع نب  نیـسح  زا  دنتفگ  ؟ تسیک زا  نارتش  راطق  نیا  مدیـسرپ  دوشیم  جراخ  هکم  زا  گنج  گرب  زاس و  اب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح 

وزرآب ارت  دنوادخ  دوش و  وت  يادف  مردام  ردپ و  ربمغیپ  رسپ  يا  متفگ  هداد و  مالس  هتفاتش و  ترضحنآ  تمدخب  سپ  تسا  مالـسلاامهلیع 
لیجعت رگا  دوـمرف  هحفـص 121 ] ياهدومن [ ؟ لیجعت  هکم  زا  جورخ  يارب  جـح  کـسانم  ماـجنا  زا  شیپ  ببـس  هچب  دـناسرب  تدوصقم  و 

دـشن ایوج  نم  زا  نیا  زا  شیب  دنگوس  ادخب  متـسه و  برع  زا  يدرم  متفگ  ؟ یتسیک وت  دیـسرپ  نم  زا  سپـس  مدـشیم و  ریگتـسد  مدرکیمن 
هیلع ناشیاهریشمش  تست و  اب  مدرم  ياهلد  يدومرف  لاوئـس  یهاگآ  ربیخ و  صخـش  زا  متفگ  ؟ يراد ربخ  هچ  قارع  مدرم  زا  دومرف  هاگنآ 

ره تسا و  ادـخ  تسد  رد  اهراک  یتفگ  تسار  دومرف  دـهد . ماـجنا  دـهاوخب  هچ  ره  ادـخ  دوشیم و  لزاـن  نامـسآ  زا  یهلا )  ) ياـضق وت و 
ءادا يارب  وا  زا  میئوگ و  ساپـس  شیاهتمعن  رب  ار  دـنوادخ  دـشاب  ام  ياـضر  هاوخلد و  قباـطم  یهلا  ياـضق  رگا  تسا  يراـک  رد  وا  يزور 
دوخ يهتـساوخ  زا  دشاب  يراکزیهرپ  شتریـس  قح و  شتین  هک  سکنآ  دوبن  ام  دـیما  لیم و  قبط  رب  وا  ياضق  رگا  میئوج و  يرای  شرکش 

زا جح  کسانم  اهرذن و  زا  یلئاسم  نم  درادهگن و  يراد  میب  هچنآ  زا  دناسرب و  يراد  تسود  هچنآ  رب  ارت  دنوادخ  يرآ  متفگ  . دوشن رود 
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هللادبع [ . 110 . ] میدش ادج  مه  زا  درک و  یظفاحادخ  داد و  تکرح  ار  شبکرم  سپس  تفگ و  نمب  ار  اهنآ  خساپ  وا  مدیسرپ و  ترضحنآ 
زین ياهماـن  داتـسرف و  ترـضحنآ  تمدـخ  ار  نوع  دـمحم و  دوـخ  رـسپ  ود  قارع  يوـسب  ماـما  تکرح  ربـخ  ندینـش  زا  سپ  زین  رفعج  نب 

فرـصنم هفوکب  نتفر  زا  وتب  نم  يهمان  ندیـسر  درجمب  هک  مناهاوخ  دنوادخ  زا  نم  دعب -  اما  . دومن لاسرا  ریز  نومـضمب  نانآ  يهلیـسوب 
راتفرگ راوخ و  وت  تیبلها  يوش و  كاله  اداـبم  هار  نیا  رد  هک  تسا  تهجنیا  زا  میزوسلد  متـسه و  ناـبرهم  زوسلد و  وت  رب  نم  هچ  يوش 

دیما يهیام  نارادنید و  هحفص 122 ] ياوشیپ [  ملع و  وت  قیقحتب  هچ  دوشیم  شوماخ  نیمز  رون  يدرگ  كاله  زین  وت  زورما  رگا  دندرگ و 
زا هکلب  درکن  ءافتکا  دومن  لاسرا  هک  همان  نیمهب  هللادبع  . دیـسر مهاوخ  وتب  نم  همان ، لابندب  هک  نکم  هلجع  نتفر  رد  سپ  یـشابیم  نانمؤم 

ترـضحب ياهماـنناما  هک  تفگ  تفر و  وا  دزنب  دـیبلط و  کـمک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ندـینادرگرب  يارب  زین  هکم ) یلاو   ) دیعـس نب  ورمع 
ياهمان ورمع  . دیامن تعجارم  دنک و  لصاح  نانیمطا  وت  يهمان  يهلیـسوب  دـیاش  ددرگرب  نیـسح  هک  نک  تساوخرد  همان  نآ  رد  سیونب و 

ره دندیـسر  ترـضح  تمدخ  نوچ  درب و  ماما  دزن  رفعج  نب  هللادبع  یهارمهب  هک  داد  ییحی  شردارب  هب  ارنآ  تشون و  ترـضح  تمدـخب 
نامرف زا  هدومرف و  يرما  ارم  ماهدید و  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  نم  دومرف  دیـشخبن و  يدوس  دندومن  ترـضحنآ  تعجارم  رد  هغلابم  ردق 

نآ تدواعم  زا  رفعج  نب  هللادبع  نوچ  دش  دهاوخ  رهاظ  يدوزب  نآ  رثا  میوگیمن و  دومرف  ؟ ياهدـید باوخ  هچ  دـنتفگ  . میامنیمن زواجت  وا 
زا : دیسر هفوک  زا  هار  لوط  رد  هک  يرابخا  [ . 111 . ] دومن تعجارم  رابگشا  يهدید  اب  هدرک و  وا  هارمه  ار  دوخ  نارسپ  دیدرگ  دیماان  رورس 

لزانم ناوتیم  هدومن  فقوت  تحارتسا  روظنمب  اـهنآ  رد  هفوک  يوسب  هکم  زا  تکرح  عقوم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یئاـهناکم  نیرتمهم 
دمآیم قا  رع  زا  هک  ار  بلاغ  نب  رـشب  دیـسر  روبزم  لـحمب  ماـما  نوچ  : قرع تاذ  - 1. درب مان  دـندوب  هتفرگ  رارق  ماـما  ریـسم  رد  هک  ار  ریز 

دوب هیماینب  اب  ناشیاهریـشمش  هحفـص 123 ] وت و [  اـب  ناـشیاهلد  مدـمآیم  هک  نم  تفگ  رـشب  دـش  اـیوج  هفوک  عضو  زا  دومرف و  تاـقالم 
دهدیم و ماجنا  دـهاوخ  هچ  ره  دـنوادخ  تفگ  تسار  دـساینب  ردارب  .) دـیری ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  هللا  نا  دـساینب  وخا  قدـص  : دومرف

هاگدورف هک  زجاـحب  درک و  تکرح  قرع  تاذ  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  هکنآ  زا  سپ  : زجاـح  - 4 [ . 112 ( ] دنکیم مکح  دیامرف  هدارا  هچنادـب 
دروم رد  مه  ار  ملـسم  يهمان  انمـض  دنک و  شیامزآ  رگید  راب  ار  اجنآ  مدرم  يهدیقع  تابث  هفوک و  عضو  هکنیا  يارب  دیـسر  تسا  جاجح 
يهمان هکیـسک  نامه   ) يوادیـص رهـسم  نب  سیق  يهلیـسوب  ارنآ  تشون و  هفوک  یلاهاب  ریز  حرـشب  ياهمان  دشاب  هتفگ  خساپ  دوخ  تکرح 

زا دیـسر و  نمب  امـش  يهمان  هفوک  تعاـمج  يا  : داتـسرف هفوکب  دوب ) هدروآ  ماـماب  ناـیفوک  زا  رفن  رازه  هدـجیه  تعیب  يهراـبرد  ار  ملـسم 
مدرک تباجا  ار  امش  توعد  مه  نم  میامنیم  تلأسم  دنوادخ  زا  هراب  نیا  رد  ار  امش  قیقوت  مدرک و  لصاح  عالطا  نمب  ناتتعیب  عامتجا و 

ار همان  سیق  . میآیم امش  بناجب  نم  هک  دینادب  ات  مداتـسرف  امـش  يوسب  زجاح  زا  ار  همان  نیا  ماهدش و  جراخ  هکم  زا  هجحیذ  متـشه  زور  و 
ملسم و ياهرس  ندیـسر  زا  سپ  دیزی  دش  هراشا  اقباس  هکنانچ  یفرط  زا  دندش . راپـسهر  هفوک  فرطب  رطقی  نب  هللادبع  یهارمهب  تفرگ و 

تهجنیدب . یـشاب لاوحا  عاضوا و  بقارم  هک  تسا  مزال  وت  رب  دـیآیم و  هفوک  فرطب  نیـسح  ماهدینـش  هک  دوب  هتـشون  دایزنباب  ماشب  یناه 
هفوکب و يدورو  ياـههار  ماـمت  هک  دوب  هدرک  رومأـم  تفریم  رامـشب  يو  يهینیمأـت  ياوق  سیئر  يهلزنمب  هک  ار  ریمن  نب  نیـصح  داـیزنبا 
ات درامگب  ینیرومأم  دوریم  صاخشا  روبع  لامتحا  هک  یطاقن  رد  دریگب و  رظن  تحت  ار  ماش  ات  هرصب  هحفص 124 ] يهزاورد [  زا  نینچمه 

نیرومأم راتفرگ  هیـسداق  یلاوح  رد  رهـسم  نب  سیق  ببـس  نیدب  دنـشاب  ایوج  نانآ  تیوه  زا  یـسرزاب و  الماک  ار  ناگدـنور  ناگدـنیآ و 
دایزنبا شیپ  ار  وا  اذـل  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  بناج  زا  يو  هک  دـش  هتـسناد  همزال  ياهیئوجزاب  زا  سپ  دـش و  ریمن  نب  نیـصح 

ماما يهمان  دافم  زا  دایزنبا  هکنیا  يارب  دید  راتفرگ  ار  دوخ  نوچ  سیق  . دراذگ ءارجا  يهلحرمب  دریگب  هک  یمیمصت  هنوگره  ات  دنداتـسرف 
حیحـص یلب  تـفگ  سیق  ؟ ياهدروآ هفوـک  یلاـهاب  نیـسح  فرط  زا  ياهماـن  ماهدینـش  تـفگ  داـیزنبا  درک  هراـپ  هراـپ  ارنآ  دـشابن  ربخاـب 
دایزنبا يوشن ! هاگآ  نآ  نومضم  زا  وت  ات  ماهتخیر  رود  هدرک و  هراپ  ارنآ  تفگ  سیق  ! نک هئارا  نمب  ار  همان  سپ  تفگ  هناجرم  رسپ  . تسا

نینچ هک  الاح  تفگ  دایزنبا  ! مسانشیمن ار  اهنآ  نم  تفگ  سیق  ؟ دوب یصاخشا  هچ  ناونعب  همان  دیسرپ  نتفگ  ازسان  نمض  دش و  نیگمشخ 
هک تسنادـیم  سیق  . منزیم ریـشمش  اب  ار  تندرگ  الاو  یئوگ  ازـسان  ار  وا  نیـسح  لامعا  زا  داقتنا  نمـض  يورب و  ربنم  يـالاب  دـیاب  وت  تسا 
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تفر و ربنم  يالاب  دیسر  دجسمب  نوچ  موریم و  ربنم  يالاب  درادن  یعنام  تفگ  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  اذل  تشک  دهاوخ  ار  وا  دایزنبا 
يهداتـسرف نم  مدرم  يا  تفگ  درک و  نعل  ار  دایز  شردپ  هللادیبع و  دـیزی و  تیالو ، تلاسر و  نادـناخ  رب  دورد  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ 

هحفص 125] وا [  دیباتشب و  سپ  مهد  ربخ  امش  يوسب  ار  وا  تکرح  هک  ماهدمآ  ماهتشاذگ و  هار  نیب  رد  ار  وا  متسه و  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نیمزب رصق  يالاب  زا  دندرب و  هرامالارادب  هدیشک و  نیئاپ  ربنم  زا  ار  وا  داد  روتسد  اروف  دایزنبا  . دیـشاب شدورو  راظتناب  دینک و  لابقتـسا  ار 

هفوک رد  راکتیانج  داـیزنبا  تسدـب  یناـه  ملـسم و  زا  سپ  هک  دوب  یناـبرق  نیموس  نیا  دـندرک و  ادـج  ندـب  زا  زین  ار  شرـس  دـنتخادنا و 
دومرف و فقوت  اجنآ  رد  زور  هنابش  کی  مالـسلاهیلع  ماما  تسا و  هفوکب  یمـسر  هار  هیمیزخ  : هیمیزخ - 3 [ 113 . ] دیسر تداهش  يهجردب 

زاجنا یلا  رادقمب  ایانملا  مهقوست  موق  یلعدعب  ءادهشلا  یلع  یکبی  نمف  دهجب  یلفتحاف  نیع  ای  الا  : تفگ نینچ  یفتاه  تکرح  عقوم  حبص 
يادخ اب  هک  دربیم  یئاجب  ار  هلفاق  نیا  گرم  نک ، هیرگ  دناشکیم  هاگلتق  يوسب  ار  اهنآ  گرم  هک  یئادهـش  رب  مشچ  يا  ینعی  [ 114  ] دعو
دیناسر شضرعب  تفاتـش و  ردارب  تمدخ  دینـش و  بنیز  ترـضح  همه  زا  رتدوز  ار  ادن  نیا  ! دننک افو  ار  دوخ  دهع  هک  دناهداد  هدعو  دوخ 

یهلا ياضق  دنوادخ و  ياضرب  میلـست  ام  دیـسر و  دهاوخ  دـشاب  ردـقم  هچ  ره  ینعی  . نئاک وهف  یـضق  يذـلا  لک  هاتخا  ای  : دومرف ترـضح 
ار رهاوخ  احیولت  یلو  دماینرب  هحفص 126 ] دش [  دهاوخ  عقاو  هک  تداهش  عوضوم  نایب  ماقم  رد  احیرصت  مالسلاهیلع  ماما  [ . 115 . ] میتسه
هچ  ) نانخس نیا  مامت  دافم  زا  دیناسریم و  دوخ  نارای  باحـصا و  شوگب  ار  رما  تقیقح  دوخ  تانایب  لالخ  رد  تشاذگ و  روما  نایرج  رد 
 - 4 [ 116 . ] تسا تداهـش  گرم و  يوسب  ترفاسم  نیا  هک  دوب  نشور  دـشاب ) هتفگ  هراشا  هیانک و  اب  ای  يرادـیب  هب  هچ  باوخب و  طوبرم 

دوـب هدوـمرف  لـالجا  لوزن  تحارتـسا  يارب  هک  اـجنآ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  تسا  هکم  هفوـک و  هار  نیب  روهـشم  لزاـنم  زا  لـحم  نیا  : دورز
زا ادتبا  دوب  ینامثع  نوچ  ریهز  دومرف  شراضحا  ماما  تسا  نیق  نب  ریهز  هب  طوبرم  هک  دیسر  شضرعب  ؟ تسیک نآ  دیسرپ  دید و  ياهمیخ 

تیونعم يهدهاشم  ماما و  تمدخب  فرشت  ضحم  هب  تفر و  مالسلاهیلع  نیسح  هاگراب  فرطب  شنز  رارـصاب  یلو  درکیم  يراددوخ  نتفر 
نیـسح هارمه  متفرگ  میمـصت  نم  تفگ  دوـخ  نز  هب  تـعجارم و  دوـخ  يهـمیخب  هلـصافالب  هـک  تـشگ  بـلقنم  ناـنچ  ینیـسح  ناوراـک 

ناهارمهب سپس  یشاب و  دازآ  وت  هک  مهد  قالط  ارت  مهاوخیم  ورنیا  زا  تسا  شیپ  رد  یتارطخ  ترفاسم  نیا  رد  املسم  مورب و  مالـسلاهیلع 
. تسویپ ینیـسح  يهلفاقب  هدومن و  عیدوت  نانآ  اب  تفگب و  نیا  دناد  دوخ  دـیاین  سک  ره  دـیایب و  نم  اب  تسا  لیام  یـسک  ره  تفگ  دوخ 

تداهش ربخ  صخش  هحفـص 127 ] نیا [  دـمآیم و  هفوک  فرط  زا  یبرع  روبزم  لـحمب  مالـسلاهیلع  ماـما  دورو  زا  سپ  : هیبلعث  - 5 [ . 117]
:ال دومرف سپس  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : دیشک و  يدرس  هآ  ترضح  ، دومن هضرع  ماما  تمدخب  ار  ةورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم 

دیـسر هیبلعث  هب  رهظ  عقوم  رد  ترـضحنآ  دسیونیم  سواط  نب  دیـس  ( درادن هدـئاف  یگدـنز  اهنآ  گرم  زا  سپ   ) ءالؤه دـعب  شیعلا  یف  ریخ 
ار امـش  مه  اهگرم  دیوریم و  تعرـسب  امـش  هک  دادیم  ادن  یفتاه  هک  مدید  باوخ  رد  دومرف  دش و  رادـیب  سپـس  تفر و  باوخب  ياهظحل 
ارچ دومرف  ترـضح  )؟ میتسین قحرب  رگم  ردپ  يا  ( ؟ قحلا یلع  انـسلفأ  هبا  ای  تفگ : ع )  ) ربکا یلع  شرـسپ  دنربیم  تشهب  يوس  تعرـسب 

یکاـب گرم  زا  اـم  تروـصنیا  رد   ) توملاـب یلاـبن  ـال  نذا  تـفگ : مـیقحرب  اـم  تـسوا  يوـسب  ناگدــنب  تشگزاـب  هـک  یئادــخب  مرــسپ 
هفوک لها  زا  يدرم  دش  حبص  نوچ  درک و  هتوتیب  لحم  نآ  رد  ار  بش  سپس  دهد  ریخ  يازج  ارت  ادخ  مدنزرف  دومرف  ع )  ) نیـسح ( میرادن

مرح زا  هک  دمآ  شیپ  یتابجوم  هچ  ربمغیپ  رسپ  يا  دیسرپ  ماما  زا  مالس  زا  سپ  دیـسر و  ترـضح  تمدخب  دنتفگیم  يدزا  هرهابا  ار  وا  هک 
، مدرک ربص  دنداد  ممانـشد  مدرک ، ربص  دـنتفرگ  ار  ملام  هیماینب  هرهابا  يا  دومرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ؟ يدـمآ نوریب  تدـج  مرح  ادـخ و 

هدیناشوپ اهنآ  رب  تلذ  سابل  دنوادخ  دنشکیم و  ارم  رگمتـس  هورگ  نیا  هک  دنگوس  ادخب  متخیرگ و  نانآ  زا  دنزیرب  زین  منوخ  دنتـساوخیم 
رهسم نب  سیق   ) ریفس نیمود  لتق  يدرم  دیسر  نیمزرس  نیدب  ع )  ) ماما هکیماگنه  : هلابز - 6 [ . 118 . ] دیشک دهاوخ  اهنآ  رب  هدنرب  ریشمش  و 

نب دمحم  هک  يدـصاق  عقوم  نیمه  رد  دـیدرگ و  هودـنا  نزح و  راچد  زین  ربخ  نیا  ندینـش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  داد  ماماب  ار  يوادـیص )
هک ار  ملسم  تداهش  ربخ  دیسر و  ماما  تمدخ  لزنم  نیا  رد  دوب  هداتـسرف  مالـسلاهیلع  ماما  هحفص 128 ] يوسب [  ملسم  روضح  رد  ثعـشا 

ادیدش رهسم  نب  سیق  یناه و  ملسم و  تداهـش  دروم  رد  رتاوتم  رابخا  نیا  ندینـش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  . درک دییأت  دوب  هدینـش  البق  ماما 
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زا دوب  هدش  یعطق  همه  يارب  گرم  رطخ  اریز  دنتشادیمزاب  ترفاسم  نیا  يهمادا  زا  ار  وا  ماما  نارای  زا  يدایز  يهدع  هک  يروطب  دش  رثأتم 
كرابت و دنادخ  مانب  : دومرف نینچ  دیناسر و  ناگمه  عالطاب  ار  بلطم  حیرـص  روطب  دیـشک و  راک  يور  زا  هدرپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ورنیا 
ام اب  هدومن و  بوکنم  لوذـخم و  هفوک  لها  ار  ام  نارادـفرط  يرآ  دیـسر  امب  نیریاس  یناـه و  ملـسم و  زادـگناج  تداهـش  ربخ  یلاـعت - 

امـش زا  یـسک  ره  نیاربانب  دش  دهاوخ  هتـشک  دشاب  نم  هارمه  هک  مه  سک  ره  موریم و  تداهـش  يارب  اصخـش  نم  دندرک  ردغ  تنایخ و 
زا يرایـسب  درکیم  تیاکح  خـلت  تقیقح  کی  زا  هک  هملک  دـنچ  نیا  ندینـش  اـب  . درادـن نم  رب  ياهمذ  تسین و  یجرح  ددرگرب  دـهاوخیم 

ندرب رکفب  نوچ  دندوب  باکر  مزتلم  لحم  نیا  ات  هتسویپ و  ینیسح  ناوراکب  هار  لوط  رد  یتح  هکم و  هنیدم و  زا  هک  ترضحنآ  ناهارمه 
. دندش قرفتم  تسار  پچ و  زا  تسا  رارق  هچ  زا  عوضوم  دندیمهف  ماما  ینارنخـس  اب  دـندوب  هدـمآ  اهناتـسرهش  تموکح  ياوهب  تمینغ و 

تکرحب جراخ و  هلابز  زا  دومرفیم  نایب  ار  ریز  راعشا  هکیلاح  رد  نانآ  نتفر  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هحفص 129 ] [ . ] 119]
ولضفا هللا  یف  فیـسلاب  ءرما  لتقف  تأشنا  توملل  نادبالا  نکت  نا  ولبنا  یلعا و  هللا  باوث  رادف  ۀسیفن  دعت  ایندـلا  نکت  ناف  . داد همادا  دوخ 

زا ترخآ  يهناخ  باوث  سپ  دوشیم  هدرمـش  اهبنارگ  سیفن و  ایند  رگالمجا  قزرلا  یف  ءرملا  صرح  ۀـلقف  اردـقم  امـسق  قازرـالا  نکت  نا 
رترب ادـخ  هار  رد  ریـشمش  اـب  درم  ندـش  هتـشک  تروصنیا  رد  دـناهدش  قلخ  گرم  يارب  ناـیمدآ  ياهندـب  رگا  .و  تسا رتگرزب  یلعا و  نآ 

ینیسح کچوک  ناوراک  : فارش  - 7. تسا رتابیز  يزور  رما  رد  زآ  صرح و  یمک  سپ  تسا  ردقم  میـسقت و  نامدرم  يزور  رگا  .و  تسا
یکیدزن  ) فارش هب  هدرک  روبع  زین  هبقعلانطب  زا  دنتفریم  شیپ  قشع  هاگنابرق  يوسب  ور  نانیمطا  تماهش و  لامک  اب  هداد و  لد  گرمب  هک 

دوخ هارمه  زین  يرایسب  بآ  دنوش و  باریس  همه  دومرف  ماما  دوب  يراوگـشوخ  بآ  لحم  نآ  رد  نوچ  دندیـسر و  زاجح ) قارع و  دحرس 
هحفص 130 ] [ . ] 120 . ] دنداد همادا  تکرحب  هدرک و  چوک  اجنآ  زا  هاگرحس  دنرادرب و 

البرک رد  فقوت  دیزی و  نب  رح  اب  ماما  دروخرب 

افق زا  نازخ  داب  هدادـن  شبآ  راذـعلگ  ناناوج  ینـشلگ ز  تسارآدیـسر  ینم  هوکب  لیلخ  ینابرق  داهن  اپ  تشد  نآ  رد  وچ  ناقـشاع  لیخ  اب 
تیرومأم هتسد  هتسد  ار  اهنآ  دومن و  هدنکارپ  ار  دوخ  نیرومأم  دشیم  یهتنم  هفوکب  هک  یئاههار  مامت  رد  دایزنبا  ( رین مالسالا  ۀجح  ) دیسر

زا تکرح  زا  سپ  مالسلاهیلع  ماما  يهلفاق  . دومن دهاوخ  دروخرب  اههتسد  نیا  زا  یکی  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  نئمطم  داد و  یـصاخ 
دیزی نب  رح  یهدـنامرفب  هک  دوب  دایزنبا  ناراوس  زا  رفن  رازه  رب  غلاب  هدـع  نیا  دـندید و  مشچب  ار  یناراوس  رود  زا  زور  طـسو  رد  فارش 

ناهارمه زا  ع )  ) ماما هحفص 131 ] [ . ] 121 . ] دوب هدش  هداتسرف  هیسداق  زا  دوب ) اههداج  قرق  نیمأت و  لوئسم  هک   ) ریمن نب  نیصح  روتسدب 
رد مسحيذ  تاعافترا  هک  درک  داهنـشیپ  نیقلا  نب  ریهز  ؟ دراد دوجو  درب  هانپ  اجنادـب  ناوتب  هک  یئاج  اهیکیدزن  نیا  رد  اـیآ  دیـسرپ  دوخ 

فرطب مه  وا  دید  ار  ماما  تمـس  رییغت  رود  زا  نوچ  زین  رح  دنـسرب  اههوک  نآب  دنهد و  تمـس  رییغت  دندومرف  ماما  دراد  دوجو  پچ  تمس 
. دننک اپرب  ار  اهرداچ  داد  روتسد  ماما  دندیشک و  هوکب  ار  دوخ  هدیسر و  لحم  نآب  رح  زا  رتدوز  ینیـسح  يهلفاق  یلو  داتفا  هارب  هوک  نامه 

هتـشادرب فارـش  زا  هک  یبآ  زا  دومرف  ماما  دـندوب  تومب  فرـشم  شطع  تدـش  زا  یگمه  دیـسر  ماما  تمدـخ  دوخ  ناراوس  اـب  رح  نوچ 
ایآ تسیچ ؟ اـجنیاب  وت  ندـمآ  زا  روظنم  رح  اـی  دومرف  ترـضح  هاـگنآ  دـنداد  بآ  زین  ار  اـهنآ  ياـهبسا  یتـح  باریـس و  ار  همه  دـندوب 
یلک روطب  هیـسداق و  يذوفن  ياههار  لرتنک  رومأم  ناراوس  اب  ار  ریمن  نب  نیـصح  دایزنبا  تفگ  رح  ؟ یتسه ام  هیلع  ای  ياهدـمآام  کمکب 
لوح ال  دومرف : ماما  : مریگب ار  امش  هار  رـس  هک  تسا  هدرک  رومأم  زین  ارم  دننک و  یـسرزاب  ار  يرذگهر  ره  هک  هدومن  عراوش  قرط و  مامت 

هک دیدرک  توعد  ارم  امش  هکلب  ماهدماین  امش  فرطب  نم  مدرم  يا  دومرف  درک و  رح  باحصاب  ور  سپـس  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  و ال 
ندمآ زا  دیتسه و  نامیـشپ  دوخ  ياههتـشون  اههتفگ و  زا  رگا  لاح  ینک  تیاده  ار  ام  یئایب و  هک  میتسه  رظتنم  میرادـن و  اوشیپ  ماما و  ام 

دوب رهظ  زامن  عقوم  نوچ  دـندادن و  ماماب  یباوج  هدرک و  توکـس  هدـع  نیا  . مدرگیمرب ماهدـمآ  هک  یهار  نامه  زا  نم  دـیراد  رفنت  زین  نم 
ءادتقا وتب  مه  ام  اشاح  تفگ  رح  نک  زامن  يهماقا  دوخ  ناراوس  اب  زین  وت  مناوخیم  زامن  دوخ  باحصا  اب  نم  تفگ  رحب  مالسلاهیلع  نیـسح 
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زا ار  نانآ  و  هحفص 132 ] دناوخ [  شنارادفرط  رحب و  ياهباطخ  اددجم  ماما  زامن  ندناوخ  زا  سپ  میناوخیم  زامن  امش  رس  تشپ  مینکیم و 
زا هک  ار  یئاههمان  مامت  ماما  میرادن  یعالطا  یئوگیم  هک  ناگداتـسرف  اههمان و  نیا  زا  ام  ادخب  تفگ  رح  [ . 122 . ] دومن هاگآ  رما  تقیقح 

دناهتشون همان  هک  یـصاخشا  نآ  زا  ام  تفگ  رح  . دومن هئارا  يو  باحـصا  رحب و  دوب  هدیـسر  شترـضحب  هفطاعیب  ترطفتسپ و  نایفوک 
یندا توملا  کما  کتلکت  دومرف : ترـضحمیربب  دایزنبا  دزنب  ار  امـش  میدرک  دروخرب  امـش  اب  اجک  ره  هک  تسنیا  ام  تیرومأم  میتسین و 

مه نم  تفگیم  نمب  ار  رازسان  نیا  وت  زا  ریغ  یسک  ره  تفگ  رح  ( تسنآ زا  رتکیدزن  وتب  گرم  دنیـشن  تیازعب  تردام  .) کلذ نم  کیلا 
رح زا  مالسلاهیلع  نیسح  [ . 123 . ] منک دای  یئوکین  هب  زج  تسا  يربکيهقیدـص  هک  ارت  ردام  ماـن  مناوتیمن  هک  منکچ  یلو  مدادـیم  خـساپ 
هن هک  ینک  باختنا  یهار  تسا  رتهب  منک  گنج  امش  اب  هک  مرادن  ار  امـش  نتـشک  تیرومأم  نم  تفگ  رح  ؟ یهاوخیم هچ  ام  زا  وت  دیـسرپ 

یهار هک  دومرف  تقفاوم  ماما  . دنک فاعم  تیرومأم  نیا  زا  ارم  دیاش  مسیونب  دایزنباب  ار  رما  نایرج  مه  نم  ات  هنیدم  هب  هن  دیـسرب و  هفوکب 
ءارق زا  یکی  هک  اونین  هب  هرخـالاب  دوب و  ماـما  بیقعت  رد  یمک  يهلـصاف  اـب  زین  رح  درکیم  تکرح  ماـما  . دریگ شیپ  هیـسداق  بیذـع و  نیب 

هب هک  دوب  دایزنبا  دصاق  رـصن  نب  کلام  وا  دش و  ادـیپ  رود  زا  يراوسرتش  هک  دـندوب  تکرح  لاح  رد  زونه  دیـسر و  تسا  هفوک  فارطا 
نینچ همان  نومـضم  . دـیدرگ وا  لامعا  بقارم  بوخ  دومن و  میلـست  رحب  ار  هماـن  دـش  کـیدزن  نوچ  دوب  هدروآ  هماـن  هحفـص 133 ] رح [ 
رومأم ار  همان  لماح  روآیمدورف و  فلع  بآیب و  یناـبایب  رد  زج  ار  وا  نک و  يریگتخـس  نیـسح  رب  دیـسر  وتب  هماـن  نیا  نوچ  رح  يا  : دوب

زا سپ  دیزی  نب  رح  . مالسلا يراد و  مالعا  ار  هجیتن  هدومن و  ءارجا  ار  روتـسد  نیا  هک  تست  رب  دشاب  نم  روتـسد  يارجا  بقارم  هک  ماهدرک 
هیندـمب هن  هک  میورب  یهارب  ام  هک  یتفگن  وت  رگم  دومرف  ترـضح  . دـیدرگ مالـسلاهیلع  ماما  تکرح  عنام  داد و  شور  رییغت  همان  يهعلاطم 

بقارم زین  همان  لماح  هدیـسر و  دایزنبا  زا  يروف  روتـسد  هعاـسلا  تفگ  رح  ؟ ینکیم تعناـمم  اـم  تکرح  زا  ـالاح  ارچ  هفوکب  هن  دـسرب و 
میگنجب يرفن  رازه  يهدـع  نیا  اب  الاح  رگا  دـش  دـهاوخ  رتلکـشم  هتفر  هتفر  ام  عضو  ربمغیپ  رـسپ  يا  تفگ  نیق  نب  ریهز  . تسا رما  يارجا 

اب مالـسلاهیلع  نیـسح  منک . عورـش  گنجب  ءادـتبا  هک  مرادـن  شوخ  نم  دومرف  ماما  میوش  دایزنبا  ياهرگـشل  راتفرگ  ادـعب  هک  تسا  رتهب 
دـش نیمزرـس  نآ  دراو  نوچ  دیـسر و  البرک )  ) دوخ دوصقم  يهبعک  قشع و  هاگنابرقب  ات  درک  یط  زین  یهار  رـصتخم  رح  تفلاخم  دوجو 
مود زور  نآ  تسا و  نم  ناهارمه  نم و  هاگلتق  اجنیا  هک  دـینز  همیخ  دـیئآدورف و  دومرف  البرک  دـنتفگ  ؟ تسیچ نیمزرـس  نیا  ماـن  دیـسرپ 

هحفص 134 ] دوب [ . يرجه  لاس 61  مرحم 

البرکب دعس  نب  رمع  دورو 

نب رمعب  بوسنم  (؟ نیـسح لتقب  اموثأم  عجرا  ما  یتینم  يرلا  يرلا و  کلم  كرتأانیرطخ  یلع  يرما  یف  رکفا  رئاحل  ینا  يردا و  اـم  هللا  وف 
هفوک زا  ریغب  وا  دراذـگن  دریگب و  ار  ماـما  ولج  یئارحـص  ياههاگـساپ  يهلیـسوب  هک  دوب  نیا  دوـب  هدرک  حرط  داـیزنبا  هک  ياهشقن  ( دـعس

دناوتیمن وا  دـننکیم و  ینابیتشپ  وا  زا  دور  رگید  ياهرهـش  ای  ناریا  فرطب  اـی  هرـصب  هب  ماـما  رگا  هک  تشاد  نآ  میب  اریز  دور  رگید  ياـجب 
يارب هرخـالاب  دزاـس  فقوتم  هفوک  یکیدزن  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  هک  دوب  هدرک  ینیبشیپ  انمـض  دوش  لـئان  دوخ  موش  دوـصقمب 

هک دوب  وا  نارای  یمـشاه و  ناناوج  ماما و  ریظنیب  تعاجـش  دوب  راکنا  لباقریغ  ملـسم و  هچنآ  اریز  تسا  مزال  یمیظع  يورین  وا  اب  گنج 
هک ار  هلیخن  ناگداپ  نیاربانب  دوب  هتخاـس  ناـیامن  داـیزنباب  لـیقع  نب  ملـسم  ار  یتعاجـش  نینچ  يهنومن  دوب و  هدروآرد  هزرلب  ار  همه  لد 
هک ياهدـع  نیلوا  . دومنیم مازعا  البرکب  و  هحفـص 135 ] دـیدیم [  هیهت  ورین  اـجنامه  زا  تخاـس و  دوخ  یهدـنامرف  رقم  دوب  هفوک  یکیدزن 

هدـهعب ار  البرکب  یمازعا  ياهورین  لـک  یهدـنامرف  وا  هک  دوب  صاـقو  دعـس  نب  رمع  یهدـنامرف  تحت  رفن  رازه  راـهچ  دـش  هناور  ـالبرکب 
یتسرپرس و تحت  ارهق  امـش  مدرم  يا  تفگ  دناوخ و  ياهبطخ  هفوک  مدرم  ندز  لوگ  يارب  دایزنبا  . دندشیم قحلم  واب  جیردتب  هک  تشاد 

تبون هک  مه  نونکا  دندومن و  راتفر  تساوخیم  امـش  لد  هچ  ره  نایفـسیبا  لآ  نادناخ  هک  دـیدید  المع  دـیتفرگ و  رارق  هیماینب  تموکح 
اریز دیچیپن  وا  تعاطا  زا  رس  تسا  مزال  دینادیم  تیعر  اب  ار  يو  يراتفرـشوخ  اصوصخم  وا  يهدوتـس  قالخا  هک  مه  امـش  هدیـسر و  دیزی 
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زاینیب ار  امـش  نیرتدنمتـسم  هک  تسا  یـسک  دـیزی  تشاد و  دوجو  مه  هیواـعم  ناـمز  رد  تینما  نیا  تسا و  ناـما  نما و  روشک  ياـههار 
دیونشب و ار  وا  فرح  سپ  متـسرفب  نیـسح  شنمـشد  گنجب  ار  امـش  منک و  دایز  ار  امـش  مهـس  هک  تسا  هداد  روتـسد  مه  نمب  دنکیم و 

لهاج ناتخبدب  نآ  تشاذگ و  هفوک  نادان  مدرم  رب  یلاخ  گشخ و  تنم  گنرین  هلیح و  نیا  اب  دایزنبا  [ . 124 . ] دینک تعاطا  ار  شنامرف 
مالـسلاهیلع نیـسح  گنج  يارب  يرفن  رازه  راهچ  یلا  رازه  فلتخم  ياههدـع  اب  داـیزنبا  هک  یناهدـنامرف  زا  . دومن هناور  ماـما  گـنجب  ار 

نب رمـش  همه  زا  رخآ  سیق و  نب  ةورع  سنا و  نب  نانـس  ثعـشا و  نب  دـمحم  یعبر و  نب  ثبـش  یمیمت و  هللادـبع  ناوتیم  داتـسرف  ـالبرکب 
مه دشاب و  شیرق  زا  مه  هک  تشگیم  یـسک  لابند  دوخ  ناهدنامرف  نیب  دایزنبا  دـش  قارع  كاخ  دراو  ماما  نوچ  . درب مان  ار  نشوجلايذ 

 ] يروهـشم سانـشرس و  صخـش  رگا  راک  نیا  ماجنا  يارب  هک  تسنادـیم  اریز  دـهد  ماجنا  هتـسیاش  وحن  هب  ار  ریطخ  تیرومأم  نیا  دـناوتب 
رد اقافتا  درک و  باختنا  ار  دعـس  نب  رمع  ناـنآ  قباوس  یـسررب  زا  سپ  داـیزنبا  . تسا رتهب  یمومع  راـظنا  رد  دوش  باـختنا  هحفص 136 ]
ير تموکح  تیرومأم  نیا  ماجنا  لابق  رد  دندوب و  هدرک  نایغط  دـیزی  هب  تبـسن  هک  دوب  هملاید  ریاشع  یبوکرـس  رومأم  دعـسنبا  عقومنیا 

لتقم رد  مرقم  . داد يدـیدج  تیرومأم  ار  دعـس  نب  رمع  تشاد و  مدـقم  نآ  رب  ار  ماما  راک  ماجنا  داـیزنبا  یلو  دوب  هدـش  راذـگاو  واـب  زین 
تشون نیسح  ماما  يارب  ياهمان  دایزنبا  درک  هاگآ  البرکب  نیسح  ماما  دورو  زا  ار  وا  داتسرف و  دایز  نب  هللادیبع  دزن  رح  دسیونیم  نیـسحلا 

نم عبشا  ریثولا و ال  دسوتا  نا ال  : هتشون نم  يارب  دیزی  نینموملاریما  مدش  علطم  البرکب  وت  دورو  زا  نم  نیسح  ای  : دوب نیا  نآ  نومـضم  هک 
رگم مروخن  ریـس  ياذـغ  مراذـگن و  شلابب  رـس  ینعی  ! ۀـیواعم نب  دـیزی  مکح  یمکح و  یلا  عجرت  وا  ریبخلا  فیطللاب  کـقحلا  ـالا  ریمخلا 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هکیعقوم  !! يرآ دورف  رـس  هیواـعم  نب  دـیزی  نم و  مکحب  وت  هکنیا  اـی  منک  قحلم  ریبخ  فیطل و  يادـخب  ارت  هکنیا 
قلاخ طخـس  بضغب و  ار  قولخم  تیاضر  هک  یهورگ  نآ  دـنوشن  راگتـسر  دومرف : تخادـنا و  رودـب  ارنآ  درک  تئارق  ار  دایزنبا  يهماـن 

قحتسم وا  هک  اریز  درادن  نم  دزن  یباوج  دایزنبا  يهمان  دومرف  ماما  دومن  هبلاطم  ار  همان  باوج  نیسح  ماما  زا  دایزنبا  يهداتسرف  ! دندیرخ
داد روتسد  ار  دعـس  نب  رمع  اذل  دش  دیدش  هللادیبع  بضغ  تفگ  دایزنبا  يارب  ار  نیـسح  ماما  يهلاقم  هللادیبع  کیپ  هکنیمه  . تسا باذع 
نیا لوبق  زا  رمع  [ . 125  ] دنک ير  یلاو  ار  وا  هک  تشون  دعس  نب  رمع  يارب  مه  هحفص 137 ] ياهماندهع [  دوش و  جراخ  البرک  بناجب  ات 
رظن رد  نیــسح  لــتق  يارب  ار  يرگید  سک  مورب و  دوـخ  یلوا  تیرومأــم  لاــبند  نـم  راذــگب  تـفگ  داــیزنباب  درک و  يراددوــخ  رما 
یسک نآ  زا  ير  تموکح  یلو  متسرفیم  ار  يرگید  سک  تسین  مهم  تفگ  تسنادیم  ار  دعـس  نب  رمع  فعـض  يهطقن  هک  دایزنبا  ! ریگب
جراخ شتـسد  زا  ير  کلم  هک  درک  هدهاشم  دعـس  رـسپ  نوچ  ! دناسر لتقب  ار  وا  ای  دریگب و  تعیب  دـیزی  يارب  نیـسح  زا  دـناوتب  هک  تسا 
هراـب نیا  رد  اـت  هدـب  تلهم  نمب  ار  بشما  سپ  تفگ  داـیزنباب  تخاـس  دـهاوخ  هاـبت  ار  وا  ترخآ  مـکح  نـیا  يارجا  یفرط  زا  دوـشیم و 

وا یگمه  تادرپ و  تروشمب  دوخ  ناتسود  هداوناخ و  اب  بشنآ  دعس  رسپ  . منک نایب  امش  يارب  ار  دوخ  میمصت  حبص  ادرف  هدومن و  هشیدنا 
شیوخ موق و  دوخ  وت  نیا  زا  هتشذگ  دنسانشیم  ار  وا  همه  تسا و  ربمغیپ  رـسپ  نیـسح  دنتفگ  دندرک و  تعنامم  تیرومأم  نیا  لوبق  زا  ار 
دنریگب تتـسد  زا  زین  ارت  لاوما  مامت  رگا  هک  تفگ  رمعب  هریغم  نب  ةزمح  مانب  شاهدازرهاوخ  ؟ يورب وا  گنجب  یهاوخیم  هنوگچ  یتسه  وا 

وا شوگب  نادـنچ  هلوقم  نیا  زا  رمع  ناتـسود  هداوناـخ و  بش  نآ  رد  . يوـش راـکب  تسد  نیـسح  نتـشک  يارب  هک  تسین  حالـص  مه  زاـب 
زا ار  باوخ  یناطیش  ياههسوسو  دنام  اهنت  لزنم  رد  رمع  دندش و  قرفتم  هدع  نآ  هکنآ  زا  سپ  اما  دنتخاس  فرـصنم  ار  وا  يأر  ات  دنتفگ 
منک كرت  ار  ير  کلم  رگا  منک  هچ  تفگیم  درکیم و  سفن  ثیدـح  دوخ  اب  هکیروطب  تخادـنا  ایلوخیلام  تلاـحب  ار  وا  دوبر و  وا  مشچ 

هچ ار  ربـمغیپ  باوـج  تماـیق  رد  ادرف  مـشکب  هحفـص 138 ] ار [  نیــسح  رگا  تـسا و  نـم  يوزرآ  تیاـهن  ير  تموـکح  اریز  مناوـتیمن 
بوسنم دـنکیم  تیاکح  بشنآ  رد  يو  بارطـضا  ددرت و  تلاح  زا  ایند و  بح  زا  یـشان  یناطیـش  ياـههسوسو  زا  هک  ریز  تاـیبا  ؟ مهدـب

یف ؟و  نیـسحلا لتقب  اموثأم  عجرا  ما  یتینم  يرلا  يارلا و  کـلم  كرتأانیرطخ  یلع  يرما  یف  رکفا  ریاـحل  ینا  يردا و  اـم  هللا  وف  . تسواـب
نولوقی امیف  اوقدـص  نافنیدـی  لغ  بیذـعت و  ران و  ۀـنج و  قلاخ  هللا  نا  نولوقینیع  ةرق  يرلا  کلم  باجح و  اـهنود  سیل  یتلا  راـنلا  هلتق 

مئاد میظع  کلم  ۀمیظع و  ایندب  انزف  اوبذک  نا  ونیلقثلا  ملظا  اهیف  تنک  ول  یتلز و  رفغی  شرعلا  هلا  نا  ونیتنـس  نم  نمحرلا  یلا  بوتا  یننا 

؟ تسیک www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


ود يارب  مناریح و  مراک  رد  منک  هچ  منادیمن  دـنگوس  ادـخب  سپ  [ 126  ] نیدـب دوجولا  عاب  لقاع  ام  لجعم و  ریخل  ایندـلا  امنا  الانیلجحلا 
نادـیم زا   ) نیـسح نتـشک  اب  ای  تسا و  نم  يوزرآ  ياهتنم  ير  هکیلاـح  رد  منک  كرت  ار  ير  کـلم  اـیآ  . منکیم رکف  گرزب  رایـسب  راـک 

مشچ ینشور  بجوم  مه  ير  کلم  تسا و  کیدزن  یعنام  باجح و  نودب  هک  تسا  یشتآ  نیـسح  نتـشک  رد  ؟ مدرگرب راکهنگ  گنج )
ات نم  دنـشاب  هتفگ  تسار  رگا  سپ  ! تسا اهتـسد  نتـسب  يارب  منهج  ریجنز  باذع و  خزود و  تشهب و  يهدننیرفآ  دنوادخ  دنیوگیم  . تسا
رد نم  هچ  رگا  دشخبیم  ارم  هانگ  شزغل و  شرع  دـنوادخ  اریز  هحفـص 139 ] منکیم [ . هبوت  نامحر  دنوادخ  يارب  دشاب  هک  مه  لاس  ود 

کلمب هدـش و  راگتـسر  ایند  رد  نم  سپ  دـشابن ) راک  رد  یخزود  تشهب و   ) دنـشاب هتفگ  غورد  رگا  .و  مشاب هدرک  متـس  نج  سناب و  ایند 
ياوه هرخالاب  ! تخورف هیسن  هب  ار  دقن  هک  یـسک  تسین  لقاع  تسا و  رتهب  دقن  يایند  هک  شاب  هاگآ  ! ماهدش لئان  ير  یگـشیمه  گرزب و 

یملـسم لصا  اریز  دیدیمن  ير  زا  ریغ  ار  يرگید  زیچ  هک  دومن  رک  روک و  نانچ  ار  وا  شوگ  مشچ و  ير  توکح  درک و  هبلغ  وا  رب  سفن 
نب رمع  بشنآ  هاگرحـس  ( دزاس رک  روک و  نآ  بیاعم  ندینـش  ندـید و  زا  ار  ناـسنا  يزیچب  هقـالع   ) مصی یمعی و  ءیـشلا  بح  هک  تسا 

دیناسر وا  عالطاب  تیرومأم  نیا  لوبق  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دمآ و  دایز  نب  هللادیبع  شیپ  خسار  مزع  اب  یعطق  میمـصت  ذخا  زا  سپ  دـعس 
ای هدومن و  تعیب  ای  ددرگرب  هک  منک  یـضار  ار  نیـسح  دیاش  موریم  هک  تفگیم  دوخ  شیپ  دبای  یئاهر  نادـجو  یتحاران  زا  هکنیا  يارب  و 

مرحم میـس  زور  دیدرگ و  دصقم  مزاع  هتفگ و  كرت  ار  هفوک  رفن  رازه  راهچ  اب  دعـس  نب  رمع  . دشکن لادج  گنجب و  راک  هک  دنک  حلص 
ياضف رد  یضقانتم  نوگانوگ و  راکفا  . دندش قحلم  دعس  رسپ  يورین  هب  زین  شناراوس  رح و  دش و  البرک  دراو  ماما ) دورو  زا  سپ  زورکی  )

وا يدبا  باذع  ثعاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نتـشک  هک  تسنادیم  اریز  تخاسیم  تحاران  نانچمه  ار  وا  درکیم و  نالوج  دعـس  نب  رمع  زغم 
نسح ماما  حلـص  يهقباس  هحفـص 140 ] دـنک [ ! راکیپ  ماما  اـب  هکنیا  نودـب  دـسرب  زین  ير  تموکحب  تساوخیم  یفرط  زا  دـش و  دـهاوخ 
دیارگ حلصب  شردارب  دننام  زین  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  دنک  يراک  دناوتب  دیاش  هک  درکیم  رکف  دوب و  شرظن  رد  مه  هیواعم  اب  مالـسلاهیلع 

ماما زا  دتـسرفب و  یلوسر  تساوخ  هک  دوب  نیا  درک  هک  يراک  لوا  البرکب  دورو  زا  سپ  تهجنیدـب  دـبای  یئاـهر  يو  اـب  گـنج  زا  وا  اـت 
ریثک مانب  یترطفتسپ  كافس و  صخش  هرخالاب  [ . 127 . ] دورب ماما  شیپ  دشن  رـضاح  سکچیه  اما  تسا  هدمآ  اجنیاب  هچ  يارب  هک  دسرپب 

متسین یضار  وا  نتشکب  تفگ  دعـسنبا  ! مناسریم لتقب  یناهگان  روطب  ار  وا  یهد  روتـسد  رگا  موریم و  نم  تفگ  دعـس  نب  رمعب  هللادبع  نب 
درمنآ هک  دش  عنام  [ 128  ] يدئاص يهمامثوبا  دیـسر  ماما  یکیدزن  نوچ  داتفا و  هارب  صخـش  نیا  ؟ تسا هدـمآ  هچ  يارب  سرپب  وا  زا  طقف 

نب رمع  درک و  هعجارم  ماما  اب  تاقالم  نودب  اذـل  دوبن  رـضاح  صخـش  نآ  دـنک و  حالـس  علخ  ار  وا  تساوخیم  اریز  دورب  ماما  دزن  ثیبخ 
نم زا  هفوک  لها  دومرف  ع )  ) نیـسح ترـضح  ! تساوخ باوج  دـیناسر و  ماـماب  ار  دوخ  هدـنامرف  ماـغیپ  وا  داتـسرف و  ار  سیق  نب  ةرق  دـعس 

خیاپ نیا  دعس  نب  رمع  یتقو  . مدرگیمرب دنهاوخیمن  ارم  دنتسه و  نامیشپ  رگا  ماهدمآ  نانآ  توعد  تباجا  يارب  مه  نم  دناهدرک و  توعد 
دیفم خیش  هحفـص 141 ] دیاین [ . دوجوب  يزیرنوخ  گنج و  هکلب  هک  تشون  دایزنباب  انیع  ار  ماما  خساپ  دش و  راودیما  يدـح  ات  دینـش  ار 

ذا نالا  : تفگ دـناوخ  ار  همان  نوچ  مدوب  دایزنبا  دزن  رد  نم  دعـس  نب  رمع  يهمان  ندیـسر  عقوم  دـیوگ  یـسبع  دـئاق  نب  ناـسح  دـسیونیم 
يرارف هار  یلو  دـبای  یـصالخ  دـهاوخیم  تسا  هداتفا  وا  رد  ام  ياهلاگنچ  هک  نونکا  ) صاـنم نیح  تـال  ةاـجنلا و  وجری  هب  اـنبلاخم  تقلع 

دیزی هب  شباحصا  مامت  وا و  هک  نک  داهنشیپ  نیسحب  متسناد  يدوب  هتشون  هچنآ  دیسر و  تاهمان  دعب -  اما  تشون  دعـس  نب  رمعب  و  !( تسین
ناکمالایتح تساوخیم  هک  دعس  نب  رمع  [ . 129 . ] مالـسلا درک و  مهاوخ  هشیدنا  وا  راک  هرابرد  هاگنآ  دندرک  نینچ  رگا  سپ  دننک  تعیب 

نامه ماما  هعفد  ره  دمآ و  لمعب  نانآ  نیب  یتارکاذم  درومنیا  رد  زین  اهبـش  یتح  دومن و  تاقالم  هعفد  دـنچ  ع )  ) ماما اب  دـهدن  خر  یگنج 
يهطقن کی  هب  ای  ددرگرب  زاجح  هب  تسا  رضاح  نیسح  هک  تشون  همان  دایزنباب  اددجم  دعس  نب  رمع  [ 130 . ] درک رارکت  ار  دوخ  يهتفگ 

همان نیا  ندیسرب  رمع  يا  : تشون خساپ  نینچ  يدنت  مشخ و  لامک  اب  دیسر  هللادیبع  هب  دعسنبا  يهمان  نوچ  هحفص 142 ] دورب [ . يرگید 
هک نک  يریگتخس  ردقنآ  دندومن و  نامثع  اب  ار  لمع  نیا  هکنانچ  دشچب  بآ  هرطق  کی  راذگن  وش و  لئاح  تارف  يهعیرش  نیـسح و  نیب 
دـش هتـشاذگ  ءارجا  يهلحرمب  هلـصافالب  دیـسر و  البرک  يههبج  هدنامرف  تسدب  مرحم  هام  متفه  زور  رد  همان  نیا  !! دـنک تعیب  دـیزی  رب  ات 
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زا هک  دومن  رومأم  رفن  رازه  راـهچ  یتیاورب  دـننک و  هطاـحا  ار  تارف  يهعیرـش  رفن  دـصناپ  اـب  جاـجح  نب  ورمع  داد  روتـسد  دعـس  نب  رمع 
حلص دیما  مه  زاب  اهیریگتخس  همهنآدوجو  اب  [ . 131  ] دنک هدافتسا  نآ  زا  دناوتن  یسک  ات  دنریگب  رایتخا  رد  اربآ  هیرضاغ  ات  تارف  يهعیرش 
لها اصوصخم  ماما  ناراـی  باحـصا و  دـندربیم ، رـسب  تریح  تهب و  تلاـح  رد  همه  ورنیا  زا  دوبن  مولعم  گـنج  عوقو  تیعطق  تفریم و 

هارمهب ار  لضفلاوبا  ترضح  دوخ  ردارب  ماما  [ . 132 . ] دندوب هقیضم  رد  بآ  ثیح  زا  هنشت و  تدشب  تارف  هار  ندش  هتسب  زا  سپ  زین  مایخ 
هدیدن ار  شریظن  عاجـش  تداشر و  رد  راگزور  مشچ  هک  یلع  روالد  دنزرف  دیامن  مادـقا  بآ  نیمأت  يارب  هک  داد  تیرومأم  رفن  ای 30   20

دیـسر و تارفب  دعـسنبا  نارومأم  ندرک  هدـنکارپ  نمـض  تفرگ و  شیپ  رد  ار  بآ  هار  ناهارمه  کمکب  دوخ  رابـشتآ  ریـشمش  اـب  تسا 
اـههمان و نوج  : ـالبرکب نیعل  رمـش  دورو  . دوب یفاـک  اـهنآ  يارب  زور  ود  اـت  بآ  نیا  دـیناسر و  اـههمیخب  هدوـمن و  بآ  زا  رپ  ار  اـهکشم 

اذل درکیمن  نیمأت  ار  هناجرم  رسپ  رظن  هدوب و  زیمآتملاسم  هحفص 143 ] همه [  دیسریم  دایزنباب  دعس  نب  رمع  فرط  زا  هک  یئاهشرازگ 
یلع نب  نیسح  تاجن  يارب  ارت  نم  دعس ، رسپ  يا  : دوب نومـضم  نیدب  دش  هتـشون  دعـس  نب  رمعب  هفوک  مکاح  بناج  زا  هک  ياهمان  نیرخآ 

ءارجا ار  ام  تاروتسد  دیاش  دیاب و  هکنانچ  ینکیم و  یصوصخ  تارکاذم  نیسح  اب  اهبش  ماهدینش  ماهداتسرفن  وا  تعافش  ندش و  هتشک  زا 
رب شکب و  ار  اهنآ  دـندرک  عانتما  رگا  ریگب و  تعیب  دـیزی  يارب  شنارای  نیـسح و  زا  مهدـیم  وتب  هک  تسا  يروتـسد  نیرخآ  نیا  ینکیمن ،

ار یمازعا  ياهورین  یهدنامرف  الاو  چیه  هک  يدرک  ءارجا  ار  یماظن  روتسد  نیا  رگا  دوش  درخ  ناشیاهناوختسا  ات  ناودب  بسا  اهنآ  ياهندب 
تمیزع البرکب  رفن  رازه  راهچ  اب  زین  رمش  داد و  رمشب  ارنآ  روتسد  نیا  نتشون  زا  سپ  دایزنبا  . مالسلا هدب و  لیوحت  نشوجلايذ  نب  رمشب 

تئارق ار  همان  رمع  نوچ  دروآ و  دعس  نب  رمع  يارب  ار  هناجرم  رـسپ  يهمان  رمـش  [ . 133 . ] دیدرگ نیمزرس  نآ  دراو  اعوسات  زور  رـصع  و 
هک ياهدـش  عنام  وت  امتح  دـنک  هحفـص 144 ] هایـس [  ار  وـت  يور  ادـخ  ياهدروآ  هک  تسا  ياهماـن  هچ  نیا  وـت  رب  ياو  تفگ  رمـشب  درک 

هاگچیه هک  تسا  یگرزب  حور  ياراد  شردـپ  دـننام  وا  دوشیمن و  میلـست  نیـسح  دـنگوس  ادـخب  تسا  هدرکن  لوبق  ارم  داهنـشیپ  داـیزنبا 
ای ینکیم  ءارجا  نیـسح  نتـشک  دروم  رد  ار  ریما  روتـسد  ایآ  ینکیم ؟ هچ  الاح  تفگ  رمـش  . دهد يراوخ  تلذب و  نت  دش  دـهاوخن  رـضاح 

تشاد يرترب  رمش  رب  تاهج  ریاس  یگداوناخ و  یعامتجا و  تیـصخش  رظن  زا  هک  دعـس  نب  رمع  ؟ ینکیم راذگاو  نمب  ار  ههبج  یهدنامرف 
اعوسات رـصع  بیترت  نیا  اب  . یتسه نم  تسدریز  ناگدایپ و  هدـنامرف  مه  وت  منکیم  ءارجا  ار  دایزنبا  روتـسد  دوخ  نم  تفگ  دـش و  رورغم 

ادص دروآ و  مالسلاهیلع  نیسح  هاگهمیخب  ور  رمش  . تخادرپ نایهاپس  فوفص  میظنت  هب  مه  دعس  نب  رمع  درک و  ادیپ  تیعطق  گنج  عوقو 
ناشردام هک  دـندوب  هللادـبع  رفعج و  نامثع و  مانب  يو  ردارب  هس  لـضفلاوبا و  ترـضح  شدوصقم  (؟ دنتـسه اـجک  نم  ناـگدازرهاوخ  دز 

دومرف شردارب  هب  مالـسلاهیلع  ماما  ( درک باطخ  هدازرهاوخ  اهنآب  برع  تداعب  انب  دوب  هلیبق  نامه  زا  زین  رمـش  نوچ  دوب و  هیبالک  نینبلاما 
دایزنبا زا  نم  ياهلیبق ، بصعتب  انب  تفگ  رمـش  ؟ یئوگیم هچ  دنتفگ  هدیـشک و  يرانکب  ار  وا  هدمآ و  رمـش  شیپ  اهنآ  دـیوگیم  هچ  دـینیبب 

لضفلاوبا ترضح  دیوش !! رادهدهع  ار  یساسح  گرزب و  لغاشم  دیئایب و  دعسنبا  هاپس  فرطب  دیناوتیم  هعاسلا  ماهتفرگ و  ناما  امش  يارب 
 ] ناما ار  ام  ایآ  ياهدروآ  ام  يارب  هک  ياهماـنناما  نیا  رب  وت و  ریما  وت و  رب  ادـخ  تنعل  داد  خـساپ  دوب  تیمح  ياـیرد  تریغ و  ندـعم  هک 

رمش یتقو  . یتخاس هدنمرش  ماما  شیپ  ار  ام  هک  دیلپ  نوعلم  يا  داب  رود  دیناسرب ؟ لتقب  دیهاوخیم  ار  ربمغیپ  رسپ  یلو  دیهدیم  هحفص 145 ]
هناور دوخ  هاگودرا  فرطب  دیماان  دینش  یخساپ  نینچ  دش و  وربور  دوب  هدرک  یلجت  لضفلاوبا  ترضح  يامیـس  رد  هک  هیردیح  تلوص  اب 

ۀنجلاـب یبکرا و  هللا  لـیخ  اـی  : تفگ درک و  نایهاپـس  هب  ور  داد  یمزر  شیارآ  ار  دوخ  ياـهورین  دعـس  نب  رمع  هکنآ  زا  سپ  [ . 134 . ] دش
رد و  [ . 135 . ] درک يورشیپ  يانب  مالـسلاهیلع  نیـسح  مایخ  يوسب  و  تشهب ) هب  ار  امـش  داب  هدژم  دیوش و  راوس  ادخ  رگـشل  يا  !! ) يرـشبا
نم تخادنا  ریت  نیـسح  مایخب  هکیـسک  لوا  دیـشاب  دهاش  دایزنبا )  ) ریما شیپ  تفگ  شنایفارطاب  تخادـنا و  اههمیخ  فرطب  يریت  لاحنیا 

بنیز ترـضح  هفوک  هاپـس  يهمهمه  هک  دوب  هتفرگ  وناز  ود  نیب  ار  رـس  هدز و  هیکت  ریـشمشب  اههمیخ  ولج  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  . متـسه
زین لضفلاوبا  ترـضح  تسا  مایخ  فرطب  هلمح  لاح  رد  نمـشد  ردارب  يا  تفگیم  کیلاح  رد  دـیناسر و  ردارب  شیپ  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس 

دومرف شردارب  هب  دید  نینچ  ار  عضو  نوچ  مالسلاهیلع  ماما  ! تسا هلمح  لاح  رد  نوشق  درک  ضرع  دیسر و  ردارب  تمدخب  عقوم  نیمه  رد 
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هتفر و نمـشد  يوسب  نیق  نب  ریهز  رهاظم و  نب  بیبح  هلمج  نم  رفن  اب 20  مالسلاهیلع  سابع  هحفص 146 ] تسیچ [ ؟ اهنیا  دوصقم  دینیبب 
گنج ای  میریگب و  تعیب  دیزی  يارب  نیـسح  زا  ای  هک  تسا  هدیـسر  امب  يروتـسد  هعاسلا  دـنتفگ  راکهبت  موق  نآ  ؟ دـیهاوخیم هچ  دندیـسرپ 

ار امـش  دوصقم  نم  دـینک  ربـص  تسا  ماـما  اـب  هار  ود  نیا  زا  یکی  باـختنا  میمـصت  دومرف  لـضفلا  وـبا  ترـضح  دوـش  هتـشک  وا  اـت  مینک 
ماما دیناسر ، ترضح  نآ  ضرعب  ار  اهنآ  دوصقم  تشگرب و  ردارب  شیپ  مالسلاهیلع  سابع  . میوگب امشب  ار  هجیتن  مهد و  عالطا  شترضحب 

[136 . ] مراد تسود  یلیخ  ار  زامن  نم  اریز  مینارذـگب  زامن  زاین و  زار و  تدابعب و  ار  بش  ام  ات  دـیریگب  تلهم  حبـص  اـت  ار  بشما  دومرف 
زا نوچ  دـنام و  ددرم  دعـس  نب  رمع  . تساوخ تلهم  ار  بش  ماما  لوق  زا  تفر و  هیماینب  نایرگـشل  شیپ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  .

هدنامرف داد  خـساپ  رمـش  ؟ یئوگیم هچ  تفگ  درک و  رمـشب  ور  ورنیا  زا  دـهد  یـشرازگ  دایزنباب  وا  هیلع  ادابم  هک  تشاد  هظحالم  زین  رمش 
هداد دـیاب  دـنهاوخب  تلهم  زین  ملید  كرت و  نوشق  رگا  ادـخب  مربـیم  هاـنپ  تفگ  جاـجح  نب  ورمع  ریگب ، میمـصت  تدوخ  یتـسه  وت  ههبج 

دنهاوخ امش  اب  حبص  اهنیا  هک  دینک  تقفاوم  تفگ  ثعشا  نب  دمحم  . دهاوخیم تلهم  امش  زا  بش  کی  ربمغیپ  رسپ  هکنیاب  دسر  هچ  دیشاب 
دوب يارودیما  يهیام  فرط  ود  ره  يارب  تلهم  نیا  هتبلا  . دندرک تعجارم  هاگودرا  فرطب  دنداد و  تلهم  ماماب  ار  بشنآ  هرخالاب  دـیگنج 
رهظ ات  یعمج  دنتـسویپ و  ترـضحنآب  اروشاـع  بش  رد  یعمج  هک  تشاد  ار  دوخ  زاـبناج  ناراـی  لـیمکت  راـظتنا  مالـسلاهیلع  نیـسح  اریز 

هدوبن و لماک  ینیـسح  تداهـش  ناوراک  هدـع  نیا  تسویپ  هحفـص 147 ] نودـب [  دوب و  اهنآ  رامـش  رد  یحایر  دـیزی  نب  رح  هک  اروشاـع 
نانآ زا  يرایـسب  دـیاش  هک  هدـع  نیا  ربارب  رد  شباحـصا  و  ع )  ) نیـسح يرادهدـنز  بش  دوخ  رگید  فرط  زا  دادـیمن و  ار  روظنم  يهجیتن 

ترـضح يارب  تلهم  نیا  نمـض  رد  هک  تفریم  دـیما  مه  دعـس  نب  رمع  يارب  .و  دوب يرگید  تجح  ماـمتا  دـندوب  هابتـشا  رد  ماـماب  عـجار 
ای دـنامب  ظوفحم  شیایند  يارب  شیوربآ  ددرگن و  هدولآ  ربمغیپ  رـسپ  نوخب  وا  تسد  دوش و  میلـست  دـهد و  تسد  تمواـقم  زا  ینامیـشپ 

بش نآ  ردنا  : اروشاع بش  [ . 137 . ] ددرگ رتمک  یئاوسر  دوش و  هتـسکش  وا  تلوص  دنرادرب و  شیرای  زا  تسد  وا  نارای  زا  ياهدع  هکنآ 
دهع نآ  ضقن  رد  نایفوکدابعلا  بر  اب  زان  زاین و  رد  دار  باحـصا  اب  همیخ  رد  نید  هاشدوب  روش  رـسارس  یهام  ات  هام  دوب  روشاع  بش  هک 
هزات اعوسات  زور  باتفآ  . تسد هتسش  یتسه  میلقا  زا  هاش  تسم  مرگرس و  ير  قوذ  زا  دعس  روپتسس  نامیپ  يهنامیپ  زا  شوخرس  تسخن 
ماما دـش و  ءادا  بش  ره  دـننام  برغم  زامن  دـنکفایم ، هیاس  زیگنالوه  رابتنحم و  تشد  نآ  رب  بش  یکیرات  مک  مک  دوب و  هدرک  بورغ 
دناـم دـهاوخن  هدـنز  اـم  زا  یـسک  ادرف  تسا و  یمتح  اـم  گرم  : دوـمرف نینچ  درک و  عـمج  ار  دوـخ  باحـصا  ناراـی و  راـب  نیرخآ  يارب 

زا ار  دوخ  یکیرات  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دـیناوتیم  امـش  هتفرگارف و  ار  اج  همه  بش  میوگیم  رابنیرخآ  يارب  زین  نونکا  ماهتفگ  البق  هکیروطب 
زا رگا  اما  متـسه  نم  طقف  هورگ  نیا  روظنم  دوصقم و  اریز  دوب  دـهاوخن  امـش  ضرتعم  مه  یـسک  املـسم  دـیزاس و  رود  كانلوه  يهطرو 

يادص دروآ  دهاوخ  هزرلب  ار  هدننیب  ره  هحفص 148 ] لد [  اهریت  ریفص  اهریشمش و  قرب  هک  رازراک  يهنحـص  رد  ادرف  دینک و  عانتما  نتفر 
يهدامآ هک  سک  ره  تسبوخ  سپ  دوب  دیهاوخ  یهلا  باذـع  راتفرگ  هشیمه  يارب  دـینزب  رـس  يرای  کمک و  زا  دیونـشب و  ارم  يهثاغتـسا 

راب دنکفا  الب  تشد  نآ  رد  نوچ  : موحرم رین  هتفگ  بوخ  هچ  مرادن . يراک  وا  اب  زین  نم  هک  دورب  تسین  یئاههنحـص  نینچ  اب  ندـش  وربور 
رب ناگناورپ  نوچ  تسار  عمج  دنتشگ  وا  درگ  شناروایهاپـس  مک  هاش  زاب  ربنمب  دش  هاگماش  مرحم  هام  رـشاعراید  یلاخ  ناگناگیب  زا  درک 

دعبدـش رابرهوگ  توقای  يهقح  دـش  راـتفگ  رد  درک و  ناراـیب  وريدـج  درگ  رب  شعنلاتاـنب  نوچ  یپ  هراـظن ز  هاـش  نارهاوخعمـش  رود 
نوخ يوبتسالب  نارابریت  وس  ات  يوس  تسالبرک  نیمز  نیا  نیـسح و  نیاداهن  ام  رب  ور  گرم  ناراـی  تفگ  دار  هاـش  نآ  دورد  دـیمحت و 

بش و نیاتسین  ریجنز  رد  ياپ  ددرگزاب  تسین  ریت  غیت و  بات  ار  وا  هک  رهتشگزاب  دهاوخ  هک  ره  ددرگزاب  تشد  راسهک و  نیا  زا  دـیآ 
نمیا شکاـشک  نیز  نم  زج  هک  ره  تسا  نم  اـب  وجاـفج  موـق  نیا  راـکشیوخ  تخر  ناـقیفر  يا  دـیریگزاب  شیپ  هب  رواـنهپ  تـشد  نـیا 

اب وت  يوسالب  نارابریت  نیا  نم و  نیا  ـالبرک  نیمز  يا  داـش  يز  داـشلوهم  تشد  نیا  ردـنا  مدـیله  او  لولم  ناراـی  مین  یئاـهنت  نمتسا ز 
رذ هدـهع  زک  مدـمآمنک  ناج  مسج و  رتوسنآ ز  لزنم  منک  نابرق  ناج  مسج و  ات  مدـمآمدمآ  رای  زا  یئوب  اجنیا  مدرب  مدـمآ  رادـید  قوش 
يا دـیباتب  ور  وس  ره  کیلهب  رایغا  زا  تولخ  ناناج  مزب  هز  مزب  نیز  ناهرمه  يا  دـیور  سپمنک  رـس  زا  ثیدـح  رجنخ  بل  اـب  منک  رت  بل 
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ثبخ زا  يرای  زا  دنز  نتلوسر  دافحا  دایرف  دونشب  لوهم  تشد  نیردنا  ادرف  هکناک  هحفص 149 ] قیحس [  تشد  نیا  زا  دینار  رترود  قیرف 
دوب ینوخ  شکرس و  لوا  زا  قشعرای  دنام  یقاب  رایغا و  نورب  دش  رایرهش  ثیدح  نوچ  رس  رب  تفرتشهب  يوب  دونـشن  تمایق  رد  تشرس 

ار ام  یتسه  تست  تسد  رد  ام  ياهناج  يهتـشرام  نامرد  وت  قشع  ياهدرد  ام  ناج  تایح  ياک  نارای  تفگدوب  ینوریب  هک  ره  دزیرگ  اـت 
ار یگدنز  تسیز  درک  دناوت  یک  ناجیب  هدنزادص  دتفا  ادج  یتوص  زا  دوخ  ای  ادج  دـش  دـناوت  نوچ  روخ  زا  هیاستست  تسه  زا  دوجو 

يهولج راثن  ات  يدب  ياج  نارازه  دـص  ار  ام  شاکنوکی  اذـه ال  تبلا  قح  نوخ ال و  قرغ  وت  هتفخ و  لحاسب  امتسیرگ  دـیاب  نوخ  وتیب 
رایغا زا  تولخ  رایرهـش  يا  دـنبم  ام  يورب  ردتسین  كاپ  وت  نوچ  هکنآ  يا  نامب  وت  تسین  كاب  ناج  دـص  ود  ام  زا  دور  رگيدـب  ناناج 

اممیتسین معنت  درورپ  زان  میتسین  مگ  سوه  يادیب  هب  امشیوخ  يور  نادرگم  ام  زا  افـسوی  شیک  قشع  زوجع  ام  هفالک  ناجرای  ین ز  دـیاب 
نسح دید  هشنهش  نوچمیدز  اهیفام  ایند و  رب  ياپ  میدز  اپ  ات  الب  تشد  نیردنامیـشتآ  لیلخ  بآ و  سنوی  میـشوخ  رت  مشچ  کشخ و  هآب 

دسیونیم یسلجم  همالع  [ 138  ] تشهب غاب  رد  دومنب  ناشیاج  تشه  زاب  کی  کی  رادید  زا  هدرپناشدهج  يراپـسناج  راکب  نا  ناشدهع و 
رتهتـسیاش و رتهزیکاـپ و  یتـیب  لـها  دوخ و  باحـصا  زا  رتوکین  رتراداـفو و  یباحـصا  نم  دوـمرف  بشنآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک 

دیئامنیم هدهاشم  هک  یتلاح  تسا  هدش  لزان  هحفص 150 ] نم [  رب  دهد و  ریخ  يازج  ار  امش  ادخ  منادیمن  دوخ  تیب  لها  زا  رتسانـشقح 
يهدرپ تقو  نیا  رد  مرادن  تقفارم  تنواعم و  ترصن و  عقوت  امش  زا  مدوشگ و  امش  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  مدومن و  صخرم  ار  امش  نم 

بلط ار  يرگید  دنبایب  ارم  نوچ  دـنراد و  راک  نم  اب  دـنبلطیم و  ارم  نانآ  هک  دـیورب  دـیهاوخ  هک  فرط  رهب  هتفرگارف  ار  امـش  بش  یهایس 
ار يزور  امب  دیامنن  ادخ  میوشیمن  ادج  وت  زا  زگره  دنتفگ  دنتساخرب و  ترـضحنآ  راوگرزب  ناردارب  ریاس  سابع و  لاحنیا  رد  . دنیامنیمن
ور ترـضح  سپ  . میرامـشیم دوخ  تداعـس  زا  ندرک  وت  يادف  ار  دوخ  ناج  میرادیمنرب و  وت  ناماد  زا  تسد  میـشاب ، هدـنز  وت  زا  دـعب  هک 
هللا ناحبس  دنتفگ  اهنآ  دیورب ، دیهاوخیم  هک  اجک  رهب  مداد  هزاجا  ار  امش  نم  تسا  سب  ار  امش  ملسم  تداهـش  تفگ  درک و  لیقع  دالواب 

ریـشمش و وا  يرای  ترـصن و  رد  میدرکن و  يرای  ار  دوخ  مامعا  نیرتهب  دـنزرف  اقآ و  گرزب و  خیـش و  ام  میئوگب  دـنیوگیم  هچ  اـمب  مدرم 
قح ات  میگنجیم  وت  یهارمهب  میئامن و  وت  يادف  ار  دوخ  لها  لام و  ناج و  هکلب  مینکن  يراک  نینچ  دـنگوس  ادـخب  هن  میدربن  راکب  ياهزین 

يرذع هچ  تروصنیا  رد  میراذگ  اهنت  ارت  ام  ایآ  تفگ  تساخرب و  هجـسوع  نب  ملـسم  . ارت زا  دعب  یگدنز  دـنک  تشز  ادـخ  مینک  ءادا  ارت 
يهضبق يور  نم  تسد  ات  میربورف و  نمشد  يهنیس  رد  ار  دوخ  يهزین  ات  میوشن  ادج  وت  زا  دنگوس  ادخب  هن  میروایب و  دوخ  راگردورپ  دزن 

وا ربمغیپ  تمرح  هک  دنادب  ادخ  ات  مروآیمرد  ياپ  زا  ار  اهنآ  گنس  اب  مشاب  هتـشادن  گنج  يهحلـسا  رگا  مگنجیم و  نانآ  اب  تسا  ریـشمش 
موشیمن ادج  وت  زا  دنهد  داب  رب  ار  مرتسکاخ  موش و  هدنازوس  موش و  هتـشک  هبترم  داتفه  رگا  دنگوس  ادخب  میاهدرک  تیاعر  وت  قح  رد  ار 

هحفـص درادن [ . تیاهن  هک  تسا  يدبا  تداعـس  مهنآ  زا  سپ  تسین و  شیب  ندش  هتـشک  کی  هکیتروص  رد  موش  ادج  وت  زا  هنوگچ  سپ 
رازه موش و  هتـشک  زاب  موش و  هدنز  موش و  هتـشک  هبترم  رازه  هک  مراد  تسود  دنگوس  ادخب  تفگ  تساخرب و  نیق  نب  ریهز  هاگنآ  [ 151

رد ار  ناشیاج  دومن و  اعد  ار  اهنآ  ماما  دندرک و  یناشفناج  تدارا و  ضرع  اهنآ  دـننام  زین  نارگید  منک ، وت  تیب  لها  وت و  يادـف  ار  ناج 
یلامث زا  يدنوار  بطق  [ . 139 . ] دندیشون اراوگ  ار  تداهش  تبرـش  هدرکن و  ساسحا  ار  ریت  ریـشمش و  درد  ببـس  نیدب  داد  ناشن  تشهب 

ارم طقف  مدرم  نیا  دـینک  دوخ  رپس  ار  بش  یکیرات  دومرف  شنارایب  مردـپ  اروشاع  بش  رد  دومرف  داجـس  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
يدرم دیوشیم و  هتشک  یگمه  ادرف  دومرف  تسین  یندش  راک  نیا  ادخب  دنتفگ  نانآ  دنرادن  يراک  امـش  اب  دنناسر  لتقب  ارم  رگا  دنهاوخ و 
هاگنآ (. تسا هداد  وت  تمدخ  رد  تداهـش  فرـش  امب  هک  اریادخ  ساپـس  . ) کعم لتقلاب  انفرـش  يذلا  دمحلا هللا  : دـنتفگ دورن  ردـب  امـش  زا 

ره هاگیاج  ترـضحنآ  دندید و  تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  اهنآ  دینک  هاگن  دینک و  دـنلب  ار  ناترـس  الاح  دومرف  درک و  اعد  ار  اهنآ  ترـضح 
. دنوش دراو  تشهب  رد  دوخ  هاگیاجب  رتدوز  هک  دندادیم  ریـشمش  ولج  ار  دوخ  تروص  هنیـس و  قایتشا ، زا  نانآ  داد و  ناشن  اهنادب  ار  کی 

رظن زا  هک  دادـیم  شیامن  ار  میلـست  اضر و  ماقم  بلق و  توق  نامیا و  تدـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـیخ  رد  اروشاـع  بش  يهرظنم  [ . 140]
هک یبش  نآ  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلاامهیلع  داجس )  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  زا  هک  دسیونیم  دیفم  خیـش  ! تسا هقباسیب  خیرات 
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 ] تفرگ و هرانک  مردپ  هاگان  هک  درکیم  يراتـسرپ  نم  زا  بنیز  ماهمع  مدوب و  هتـسشن  يرامیب  تلاحب  نم  دش  دیهـش  نآ  يادرف  رد  مردپ 
مردپ درکیم  زیت  حالصا و  ار  ترـضحنآ  ریـشمش  رذیبا  يهدش  دازآ  مالغ  نوج ) ای   ) نیوج هکیلاح  رد  تفر و  دوخ  همیخب  هحفص 152 ]

لیلجلا یلا  رمالا  امنا  ولیدبلاب  عنقی  رهدلا ال  لیتق و  بلاط  بحاص و  نملیصالا  قارـشالاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فا  رهد  ای  : تفگیم
تسا یناگتشک  نارادتسود  نارای و  زا  نادادماب  ناهاگنابش و  رد  ارت  ردقچ  وت -  یتسود  زا  مرازیب  راگزور  يا  ) یلیبس کلاس  یح  لک  و 

هرخالاب ياهدنز  صخـش  ره  تسا و  لیلج  دـنوادخ  يوسب  اهراک  يهتـشررس  هنیآ  ره  دـنکیمن  تعانق  اهنآ  لدـب  ضوعب و  مه  راگزور  و 
هیرگ هاـگنآ  متـسناد  ار  وا  دوصقم  هدـیمهف و  نم  هکنیا  اـت  درک  رارکت  ار  قوـف  راعـشا  هبترم  هس  ود  )و  تفر دـهاوخ  موریم  نم  هک  یهارب 

وا دینش و  زین  وا  مدوب  هدینـش  نم  هک  ار  هچنآ  ماهمع  اما  تسا و  هدش  لزان  الب  هک  متـسناد  مدرک و  رایتخا  توکـس  یلو  تفرگ  ار  میولگ 
ترـضح بناجب  دوب  دوخیب  هکیلاح  رد  تساخرب و  سپ  دـنک  يراددوخ  تسناوتن  دـنوشیم  بلقلاقیقر  ةداـع  ناـنز  دوب و  نز  هکنیا  تلعب 

نـسح مردارب  یلع و  مردـپ  همطاف و  مردام  هک  دـنام  ار  ینامز  زورما  مدوبن  هدـنز  دوب و  هدیـسر  مگرم  شاـک  هـالکث  او  تفگ  تفاـتش و 
مرهاوخ يا  تفگ  درک و  هاگن  واب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ! ناگدـنامزاب سردایرف  ناگتـشذگ و  نیـشناج  يا  دـناهتفر  ایند  زا  مالـسلامهیلع ) )
يهنایشآ رد  دنتـشاذگیم  دازآ  ار  اطق  رگا  [ . ) 141 . ] مانل اطقلا  كرت  ول  دومرف : دـش  دولآگشا  شنامـشچ  دـیابرن و  ار  تیرابدرب  ناطیش 

راک نیا  ياهداد و  گرمب  نت  ارارطضا  وت  ایآ  نم  لاح  رب  ياو  يا  تفگ  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هحفص 153 ] دیباوخیم [ ). دوخ 
نیـسح داـتفا  نیمزب  شوـهیب  دز و  كاـچ  ار  شناـبیرگ  هدز و  تروـصب  تشم  سپـس  تسا  رتتخـس  نـم  رب  دـنک و  شیر  ارم  لد  رتـشیب 

لها دنریمیم و  نیمز  لها  هکنادب  نک و  هشیپ  يراکزیهرپ  شاب و  مارآ  رهاوخ  يا  دومرف  دیشاپ و  بآ  وا  تروصب  هتساخرب و  مالـسلاهیلع 
ار مدرم  هدیرفآ و  شیوخ  تردقب  ار  قئالخ  هک  يدنوادخ  سدقم  تاذ  زج  تسانف  ضرعم  رد  يزیچ  ره  انیقی  دـننامیمن و  یقاب  نامـسآ 

یناملـسم ره  نم و  و  دنتفر ) ایند  زا  و   ) دندوب رتهب  نم  زا  مردارب  ردام و  ردپ و  دج و  تسا  هناگی  درف و  وا  دنادرگزاب و  هرابود  دزیگنارب و 
يدوگ ياج  رد  ار  اهرداچ  دومن  هدامآ  الماک  ار  دوخ  یعافد  عضوم  بشنآ  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  [ . 142 . ] مینک یسات  ادخ  لوسرب  دیاب 

هدومن و دوگ  قدنخ  دننام  ار  اهنآ  تشپ  دومن و  اپرب  هریاد  مین  کی  رد  ار  اههمیخ  نآ  دننیبن و  ار  گنج  نادیم  لافطا  نانز و  هک  داد  رارق 
هتـشاد رـس  تشپ  زا  ار  مایخب  هلمح  لایخ  نمـشد  هچنانچ  گنج  عقوم  رد  هک  دـندومن  رپ  ارحـص  کشخ  ياـهفلع  مزیه و  زا  ارنآ  هناـبش 
اهرداچ تشپ  رد  نمشد  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  بیترت  نیدب  دننک  روبع  اجنآ  زا  دنناوتن  دعس  نب  رمع  نایهاپـس  ات  دننزب  شتآ  ارنآ  دشاب 
هزورما یماظن  حالطصاب  دننک و  اپرب  مه  رس  تشپ  مه و  کیدزن  ار  باحصا  ياههمیخ  داد  روتـسد  نینچمه  . درک داجیا  یعونـصم  عناوم 
نانیمطا اب  اـهیراتفرگ و  نیا  يهمه  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  . دـشاب رتمک  يریذپبیـسآ  رتشیب و  تمواـقم  تردـق  اـت  درک  قمع  رد  يدـنبهدر 

عافد رد  ار  گنج  هحفص 154 ] لوصا [  مامت  درکیم و  راتفر  دنادب  بولغم  ار  نمشد  بلاغ و  ار  دوخ  هک  یهدنامرف  دننام  دوخ  تداهـشب 
اههمیخ و ندرک  هدامآ  زا  مالسلاهیلع  نیسح  باحـصا  نارای و  يهیلک  هکنآ  زا  سپ  . دومنیم تیاعر  دوب  لوادتم  لومعم و  زور  نآ  رد  هک 

نید میرح  زا  عافد  رفک و  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  يهحلـسا  گرب و  زاس و  هتفاـی و  تغارف  فلع  مزیه و  زا  نآ  ندرک  رپ  قدـنخ و  ندـنک 
لد و رد  يروش  نانچ  دـندش و  زاینیب  دـنوادخ  هاگردـب  زاین  زار و  تداـبع و  لوغـشم  ار  بش  يهیقب  ع )  ) ماـما روتـسدب  دـندومن  هداـمآ 

اروشاع بش  دسیونیم  سواط  نب  دیـس  . تخادـنایم تریحب  ار  يرـشب  لوقع  هک  دـشیم  هدـید  بشنآ  رد  لیلق  يهدـع  نآ  رـس  رد  یقـشع 
یضعب . دشیم دینش  لسع  روبنز  لاب  ياوآ  دننام  ناشيهلان  يهمزمز  دندومنیم و  تاجانم  دندرکیم و  هلان  حبـص  ات  شنارای  و  ع )  ) نیـسح

هک دعس  نب  رمع  نازابرس  زا  رفن  ود  یس  بشنآ  دندوب  تدابع  لوغشم  هتسشن  ياهدع  هداتـسیا و  یعمج  هدجـس و  رد  ياهراپ  عوکر و  رد 
دـناوخیم و رایـسب  زامن  دوب ، نینچ  نیا  ع )  ) نیـسح راتفر  يرآ  دـندش ) قحلم  ترـضحنآب   ) داتفا مالـسلاهیلع  نیـسح  ياههمیخب  ناشرازگ 
تلیـضف و یهاوختقیقح و  ناـمیا و  روـن  دوـب و  ناگتـشرف  فاـطم  بشنآ  رد  ع )  ) نیـسح هاـگهمیخ  [ . 143 . ] دوب هلماـک  تافـص  ياراد 
ار یتـیعقوم  نینچ  هکنیا  زا  ماـما  باحـصا  ناراـی و  دوـمنیم و  شباـت  یلعا  توـکلمب  نآ  راـنک  هشوـگ و  زا  راـختفا  تزع و  یـشنمدازآ و 

راظتنا هظحلب  هظحل  دنتفگیم و  کیربت  رگیدمهب  بلق  میمص  زا  دننک  یناشفناج  ترضحنآ  تمدخ  رد  ادرف  دنروایب و  تسدب  دناهتـسناوت 
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لصو يهدعو  : يرآ دنبای -  هار  بوبحم  ياقل  دوعوم و  تنج  هب  دنباتـشب و  قشع  هاگنابرقب  رتدوز  ات  دنتـشاد  ارباتفآ  ندمآرب  رجف و  عولط 
هحفص 155 ] ددرگ [ . روهلعش  قشع  شتآ  کیدزن  دوش  نوچ 

شنارای ماما و  تداهش  اروشاع و  عیاقو 

يارب باتناهج  باتفآ  هک  اروشاع  زور  مدهدیپس  زا  سپ  ( مولعلارحب دیس  ) هعیاقو یسنت  فطلا ال  يوس  یـسنتاهعیاقو  تلج  نا  ایازرلا و  لک 
نا : تفگ شنارایب  دوب  هدومرف  ءادا  ار  حبص  يهضیرف  هک  مالسلاهیلع  ماما  دیشکیم  نوریب  قرشم  زا  رـس  خیرات  عیاجف  نیرتگرزب  يهدهاشم 

عافد دوخ  زا  هک  داد  هزاجا  زورما  ار  امـش  لجوزع  دنوادخ  [ .) 144  ] لاتقلا ربصلاب و  مکیلعف  یلتق  مویلا و  مکلتق  یف  نذا  دـق  لـجوزع  هللا 
یلین يهمیخ  تشپ  دش ز  دیفس  حبص  يهرهچ  هگرحس  نوچ  ( تسا زورنیا  رد  امش  نم و  تداهش  هک  دیشاب  هتـشاد  ربص  دیگنجب و  دینک و 

 ] نوخ تشط  نایم  ییحی  رـس  نوچ  نورب  دش  هنهرب  رـس  قرـشم  روخكانبات ز  یباتفآ  قارف  رد  كاچ  هدرک  نابیرگ  یتفگ  نامـسآدیدپ 
ایرد رب  هناتـسم  ار  شیوخ  دـینز  اـپ  يدرم  ياـپ  باـکر  ربهاـگمزر  يوـس  دـیزات  نورب  نیه  هلا  لـیخ  يا  هک  دـمآ  ادـن  سپ  هحفص 156 ]

نیهژدینز شتآ  رب  راوردنمس  دوخ  دینز  شغیب  يهداب  ناز  ياهعرجقشع  ناتـسکاتب  دشوجیم  هداب  قشع  ناتـسم  يا  دیزات  نورب  نیهدینز 
نورب نیهغیت  يوج  زا  دوریم  ناویح  بآ  غیم  بآ  ناگنـشت  بللا  اـهیاگنت  دـیراد  ناـهبور  رب  ار  هصرع  گـنج  ناریـش  يا  دـیزات  نورب 

بر رادید  يهبعک  نامرحمشورس  ماغیپ  شرع  زارف  زا  شوکمزر  نالی  نآ  دندینش  نوچدینک  ردنکسا  ياهتنحم  دای  دینک  رت  اهبل  دیزات 
تقیقح أدبمب  هجوت  مالسلاهیلع  اما  [ 145  ] قوس دندرک  ناج  ياهیتخب  يده  قوش  تاقیم  زا  شهاگنابرق  رهببل  دنداشگب  کیبل  رب  هلمج 

فعـضی مه  نم  مک  ةدع  ۀقث و  یب  لزن  رما  لک  یف  یل  تنا  ةدـش و  لک  یف  یئاجر  تنا  برک و  لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  : تفگ هدومن و 
هتجرفف كاوس  نمع  کیلا  ینم  ۀبغر  کیلا  هتوکـش  کب و  هتلزنا  ودعلا  هیف  تمـشی  قیدـصلا و  هیف  لذـخی  ۀـلیحلا و  هیف  لقت  داؤفلا و  هیف 

ینم هاگهیکت  یمغ  هودنا و  ره  رد  وتب  اهلا  راب  ینعی  [ . 146  ] ۀبغر لک  یهتنم  ۀنسح و  لک  بحاص  ۀمعن و  لک  یلو  تناف  هتفـشک ، ینع و 
هچ ینم ، زاسهراچ  هدوب و  نم  دامتعا  دروم  دیآ  شیپ  نم  يارب  هک  ياهثداح  لکـشم و  ره  رد  وت  ینم و  دیما  یتخـس  تدش و  ره  رد  وت  و 
نآ نم  دنک و  تتامش  نآ  رد  نمشد  راوخ و  نآ  رد  تسود  ددرگ و  مک  نآ  رد  هراچ  دوش و  فیعض  نآ  رد  اهلد  هک  یهودنا  مغ و  اسب 
نآ وت  متـسبورف و  هدـید  زیچ  همه  زا  وت  زا  ریغب  اریز  مدومن  وـتب  ارنآ  تیاکـش  متـشاد و  هضرع  وـت  هاگـشیپ  هب  هحفـص 157 ] ار [  اههودنا 

یئوکین هنـسح و  ره  بحاص  یتسه و  یتمعن  ره  رایتخا  بحاص  وت  سپ  يداد ، شیاشگ  نم  راـک  رد  هدومن و  فرطرب  نم  زا  ار  اههودـنا 
اراد گنج  رد  يزوریپ  مهم  طیارش  زا  یکی  یماظن  نونف  نیصصختم  مومع  قیدصتب  . یشابیم وزرآ  لیم و  ره  یئاغ  یئاهن و  فده  هدوب و 

قوفت هب  یگتـسب  نانآ  يهیحور  ندوب  يوق  نازیم  دـنوشیم  مزر  دراو  یتاـیلمع  ياههنحـص  رد  هک  یئاـهشترا  تسا و  يوق  هیحور  ندوب 
البرک يهقباسیب  نینوخ و  راکیپ  رد  اما  . دراد اهشترا  نآ  یتاکرادـت  لئاسو  ینف و  یمزر و  ناـمزاسب  یگتـسب  نینچمه  حالـس و  شتآ و 

هک نمشد  هاپـس  رفن  رازه  یلا 30  لباقم 20  رد  رفن  ای 80  يهسیاقم 70  اریز  دوب  سکع  رب  الماک  يهیـضق  تسا  راگزور  بئاـجع  زا  هک 
ملـسم لصا  ندرک  لوبق  اب  . تسا قرافلاعم  سایق  لوبق و  لباقریغ  قطنم  رظن  زا  دنتـشاد  رایتخا  رد  یمزر  گرب  زاـس و  لـئاسو و  عون  همه 

دوخ گنجب  مادقا  نیرتکچوک  نودب  هک  دنـشاب  هدنامرد  نوبز و  بوعرم و  نانچ  رگـشل  يایرد  نآ  ربارب  رد  لیلق  يهدع  نآ  یتسیاب  الاب 
هدوب و یهلا  لازی  فاطلاب ال  یکتم  لیلق  يهدـع  نآ  دوبن ، تروص  نیاـب  هلأـسم  راـبتنحم  يارحـص  نآ  رد  یلو  ! دـننک نمـشد  میلـست  ار 
رد نآ  ریظن  هک  دنتـشاد  يوـق  يهیحور  ناـنچ  کـچوک  عـمج  نآ  ورنیا  زا  دـشیم  یناـبیتشپ  يوـقت  ناـمیا و  نزخم  زا  اـهنآ  یمزر  يورین 

لین يارب  یتـح  دوب  نشور  مرگ و  یبـیغ  تاـماهلا  زا  اـهنآ  بولق  اـهنت  هن  اریز  تسا  هدـشن  هدـید  اـیند  ياهـشترایماظن  دارفا  زا  کـیچیه 
نیدعاقلا یلع  نیدهاجملا  هللا  لضف  يهفیرـش : يهیآ  لولدـمب  انب  هک  دنتـسنادیم  دـندرکیم و  یتسدـشیپ  مهب  تداهـش  يهعیفر  يهجردـب 

دنهاوـخ ارنآـب  ندیـسر  يوزرآ  هحفــص 158 ] مدرم [  موـمع  هـک  دـش  دـنهاوخ  لـئان  یتاجردـب  تداهــش  زا  سپ  اـمیظع . ارجا  ۀـجرد و 
رمع گنج  عورش  زا  شیپ  . دوب ضحم  رفک  ربارب  رد  لماک  نامیا  يهزرابم  هلباقم و  یخیرات و  عیاقو  هلسلس  کی  أشنم  اروشاع  زور  . تشاد
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ماما ( نک تعیب  دیزی  تیومعرسپ  اب  ! ) کمع ینب  مکح  یلع  لزنا  نیسح  ای  دز  ادص  دمآ و  مالسلاهیلع  نیسح  ياههمیخ  کیدزن  دعس  نب 
دوخ تسد  زگره  دنگوس  ادخب  هن   ) لذ یف  ةویح  نم  ریخ  زع  یف  توم  دیبعلا  رارف  رفا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدـی  مکیطعا  هللا ال  ال و  دومرف :
ماما سپـس  ( تسا رتهب  یـسب  نیگنن  یگدنز  زا  تزعاب  گرم  اریز  منکیمن  رارف  مه  ناگدرب  دـننام  مراذـگن و  امـش  تسد  رد  يراوخ  اب  ار 

رب ار  ترضحنآ  يهمامع  نت و  رب  ار  ص )  ) ربمغیپ يادر  سابل و  ددرگ  لعتشم  گنج  يهرئان  هکنآ  زا  شیپ  تجح  مامتا  يارب  مالسلاهیلع 
يا : دومرف دـمآ و  هارمگ  نایهاپـس  نآ  ولج  دـش و  ربمغیپ  صوصخم  رتش  ای  بسا  رب  راوس  دومرف و  لیامح  رمک  رب  زین  ار  شریـشمش  رس و 

نادجوب هاگنآ  متسیک و  دینادب  دیسانشب و  ارم  مزاس  نایامن  امش  رب  ار  قح  منک و  هظعوم  ار  امش  ات  دینکن  هلجع  دیونشب و  ارم  نخس  مدرم 
و متسین ؟ ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  رگم  ؟ دینک ریسا  ار  ماهداوناخ  دیشکب و  ارم  هک  تساور  ایآ  دینیبب  دینک و  هعجارم  دیشاب ) هتـشاد  رگا   ) دوخ

دیـس ود  نیا  دومرف  نسح  مردارب  نم و  قـح  رد  ربـمغیپ  هک  دیاهدینـشن  اـیآ  ؟ تسین نم  يوـمع  راـیط  رفعج  نم و  ردـپ  يوـمع  هزمح  اـیآ 
هحفص 159] دیسرپب [ . دنتـسه  امـش  نیب  رد  هک  ربمغیپ  يهباحـص  زا  تسین  امـش  قیدصت  دروم  نم  ياههتفگ  رگا  ؟ دنتـسه تشهب  ناناوج 

نم ندرگ  رب  امش  زا  یتورث  لام و  ای  دیشکب  ارم  دیهاوخیم  وا  صاصقب  هک  ماهتشک  امش  زا  ار  یـسک  ایآ  دیهاوخیم  هچ  نم  زا  دیئوگب  امش 
تکاس وا  یقطنم  تالالدتسا  ربارب  رد  همه  هکیلاح  رد  ار  دوخ  هباطخ  مالسلاهیلع  نیسح  [ . 147 [ ؟ ماهدیناسر یتحارج  ار  یسک  ای  تسا و 

رگم دومرف  درک و  هراشا  دندوب  تخبنوگن  هاپـس  نآ  لخاد  رد  هک  نوشق  ناهدـنامرف  یـضعب  ریاشع و  لیابق و  ياسؤرب  داد و  همادا  دـندوب 
دیتسه نامیـشپ  دوخ  توعد  زا  دـیهاوخیمن و  ارم  رگا  زین  الاح  مشاـب  اوشیپ  ماـما و  امـش  يارب  میاـیب و  هک  دـیدرکن  توعد  نم  زا  اـهامش 

دیاش ات  دادـیم  دـنپ  دومرفیم و  هعظوم  ار  تخبدـب  موق  نآ  دوخ  ماظن  زجعم  نایب  اب  مالـسلاهیلع  ماما  . مورب رگید  ياجب  اـت  دـیراذگب  مدازآ 
متـسنادن متخانـشن و  نم  دیوگن  یـسک  هکنیا  يارب  ورنیا  زا  دشک  نوریب  يدبا  یتخبدب  تکاله و  يهطرو  زا  ار  دوخ  دوش و  رادیب  یـسک 

نم ناه  دـیئوگرب  تفگلوسر  طبـس  یـضترم  لیلـس  نآ  لوهج  موق  نآ  رب  اهتجح  دـنار  . درکیم رارـصا  رتشیب  دوخ  یفرعم  رد  ترـضح 
دوجو هک  تسخن  رون  نآ  ربمغیپ  نم  دـجدحا  رالاس  دـنزرف  منم  هک  دـل  موق  يا  رگم  مدـینادن  یم  ؟ متـسین رواد  بوبحم  رگم  نم  متـسیک 

موق يا  متـشگرب  نید  اـی ز  عارتخا  مدومن  نید  رد  یتعدـبیلج  صن  بحاـص  تفـالخ  رد  یلع  نیعلاةرق  نم  متـسیکتسر  رون  ناز  ءاـیبنا 
نم نوخمندرک  یفالت  دیاب  ات  هتفر  مندرگ  رب  امش  زا  یصاصق  ایدیاهنشد  غیت و  ریت و  فک  رب  هلمج  دیاهنشت  نم  نتـشک  رب  نینچنیاکعاعر 

اب گنج  يارب  دعس  نب  رمع  باحصا  نوچ  هک  دسیونیم  سواط  نب  دیـس  هحفـص 160 ] نتخیهآ [ ! ادخ  يور  رب  غیت  نتخیر  دوب  هچ  دیناد 
یلو داد  زردنا  ار  اهنآ  دمآ و  نایفوک  لباقم  رد  ریرب  داتسرف  نانآ  يوسب  هظعوم  يارب  ار  ریرب  ترضحنآ  دنتشگ  راوس  مالـسلاهیلع  نیـسح 

تکاس اهنآ  دومرف و  توکـسب  توعد  ار  نانآ  دمآ و  اهنآ  لباقم  دـش و  راوس  دوخ  بسا ) رب  ای  و   ) هقان رب  ماما  دوخ  سپ  دیـشخبن  يدوس 
تکاله و نایفوک  هورگ  يا  : دومرف نینچ  لسر  هکئالم و  رب  ص)و   ) ربمغیپ رب  غیلب  هتـسیاش و  دورد  یهلا و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  دـندش ،

تباجا ار  امـش  توعد  ام  دـیدناوخ و  یـسرداد  تهج  دوخ  يوسب  ار  ام  یهارمگ  زا  شیوخ  تیادـه  يارب  هکیماگنه  امـش ، رب  داب  هودـنا 
ام ناجب  یـشتآ  دیدیـشک و  ام  يورب  دـیدوب  هداد  هدـعو  اـم  يارب  هک  ار  یئاهریـشمش  نآ  امـش  سپ  میدـمآ  امـش  يوسب  لـیجعتب  هدرک و 

دیاهدش تسدمه  ناتنانمشد  اب  دوخ  ناتسود  ررض  رب  امش  میدوب و  هدرک  نشور  امش  نمشد  دوخ و  نمشد  ناج  رب  ارنآ  ام  هک  دیتخورفا 
اهر ار  ام  امـش  رب  ياو  سپ  ! دیراد نانآ  رب  یعمط  دیما و  امـش  هن  دـننکیم و  ءارجا  امـش  نایم  رد  ار  لدـع  نوناق  هن  امـش  نانمـشد  هکنیا  اب 

يارب یتباث  يأر  مکحم و  يهدـیقع  ای  دیـشاب و  هتـشاد  يرطاخ  شیوشت  ای  دیـشکب و  ماین  زا  ام  يرای  رد  يریـشمش  هکنآ  زا  شیپ  دـیدرک 
يا داب  امـش  رب  يدوبان  گرم و  ! دیدروآ موجه  راک  نیا  رب  هناورپ  نوچ  هدمآ و  زاورپ  هب  خلم  هوبنا  نوچ  یگدزباتـش  اب  نکیلو  دـشاب  امش 

ناطیـش سواسو  ناوریپ  ناراکهنگ و  هورگ  نآ و  تاملک  ناگدننکفیرحت  نآرق و  نانکفارود  بازحا و  ناگدـشهدنار  تما و  ناشکرس 
تـسامش نیرید  تداع  ردغ  هلیح و  دنگوس  ادخب  يرآ  ؟ دیزاسیم راوخ  ار  ام  دینکیم و  يرای  ار  نانیا  ایآ  تنـس ، رون  ناگدننکشوماخ  و 

ياهمقل نارگمتس  يارب  هک  دیتسه  نآ  يهویم  نیرتكاپان  امش  تسا و  هدییور  نآب  امـش  دوجو  هحفص 161 ] تخرد [  يهشیر  گر و  و 
ندش هتشک   ) یهار ود  رسب  ارم  دایزنبا )  ) هدازكاپان رسپ  هدازكاپان  نیا  هک  دیشاب  هاگآ  ! دیشابیم ریگولگ  ار  ناترظان  تسرپرس و  هدوب و 
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رایتخا تداهـش  گرم و  رب  دیزی ) هب  تعیب  رثا  رد   ) ار يراوخ  تلذ و  ام  هک  تسا  رود  ردقچ  ! تسا هداد  رارق  نداد ) تعیب  تلذـب  نت  ای  و 
دنهدـن هزاجا  امب  تریغ  تیمح و  نابحاص  میاهتفای و  شرورپ  نآ  رد  ام  هک  هزیکاپ  كاـپ و  ياـهنماد  نینمؤم و  شربمغیپ و  ادـخ و  مینک 

نیمه اب  نم  هک  دینادب  نکشنامیپ  تسپ و  مدرم  يا  ! میهد حیجرت  ناتریـسکین  راختفارپ  تداهـش  رب  ار  ناترطفتسپ  نامیئل و  تعاط  هک 
عاجش فیرش و  يدرم  هک  نیق  نب  ریهز  مالسلاهیلع  ماما  يهباطخ  زا  سپ  [ . 148 . ] دیگنج مهاوخ  امش  اب  منارای  هداوناخ و  زا  یلیلق  يهدع 

تلالـض هار  امـش  هک  داد  زردـنا  ار  اهنآ  هداتـسیا و  هفوک  لها  ولج  بسا و  رب  راوس  دوب  ترـضحنآ  یمیمـص  نارای  یمان و  ناروـالد  زا  و 
ریما دناهدروآ  البرکب  هدرک و  لافغا  ار  امـش  هفوک  لها  يا  دیناسریم  لتقب  ار  وا  يهیرذ  اریز  دیـشابیم  رود  ربمغیپ  تعافـش  زا  دـیئوپیم و 
تسا هدومن  هلثم  هدیناسر و  لتقب  ار  اهامش  زا  ردقچ  دشابیم و  كافس  راوخنوخ و  دایز  شردپ  دننام  هک  تسا  هناجرم  رـسپ  هللادیبع  امش 
یلئابق دارفا  تاساسحا  کیرحت  ریهز  روظنم   ) تسا هتـشکن  نیریاس  يدع و  نب  رجح  هورع و  نب  یناه  دـننام  ار  امـش  ریاشع  ياسؤر  رگم 

يور ینایغط  تسا  نکمم  هک  دش  بلطم  نیا  هجوتم  رمـش  نوچ  دندوب ) هدش  هتـشک  دایز  شردپ  هللادـیبع و  تسدـب  اهنآ  ياسؤر  هک  دوب 
دنک عطق  ار  وا  نخس  يهتـشر  ات  درک  دیجمت  دایزنبا  زا  و  هحفص 162 ] تفگ [  ازـسان  ریهزب  هفوک  شابوا  لذارا و  تشم  کی  اب  اذل  دهد 

وا رـسپ  مه  وت  دوب  گـس  لـثم  تردـپ  هکنیا  زا  هیاـنک  شاهنـشاپ -  اـب  هدـننک  لوب  رـسپ  يا   ) هیبـقع یلع  لاوبلا  نباـی  داد  خـساپ  مه  ریهز 
مدرمب دوب و  وا  تماهش  تعاجش و  بلق و  توق  نامیا و  تدش  زا  یکاح  دوب  ناگدایپ  هدنامرف  هک  رمش  رب  ریهز  حیرـص  نایب  نیا  (. یتسه
راضحا ار  ریهز  ماما  عقومنیا  رد  داد  دـیهاوخ  تسد  زا  ار  ناتترخآ  هک  دـیوشن  ترطفتسپ  نیا  ياهفرح  يهتفیرف  امـش  هک  درک  باطخ 

ریهز مالـسلاهیلع و  ماما  يهلیـسوب  هباطخ  داریا  لالخ  رد  : رح يهبوت  تمادن و  . دنکیمن رثا  هارمگ  موق  نیا  رب  وت  حیاصن  نیا  تفگ  دومرف و 
یتقو ؟ دماجنایم اجکب  راک  دوشیم و  هچ  دنیبب  هک  دوب  هجیتن  رظتنم  یحایر  دیزی  نب  رح  دندادیم  ریت  اب  ار  نانآ  خساپ  هفوک  مدرم  هک  ریرب  و 
گنج نیـسح  اب  ياهتفرگ  میمـصت  اعقاو  رمع  يا  تفگ  دـمآ و  دعـس  نب  رمع  شیپ  تسا  لاعتـشاب  کیدزن  گنج  هرئان  هک  درک  ساسحا 
نیـسح تسین  گنج  يارب  یبجوم  تفگ  رح  دوش  ادج  اهوزاب  زا  اهتسد  اهندـب و  زا  اهرـس  هک  یگنج  نانچ  یلب  تفگ  دعـسنبا  ؟ ینک

ریما یلو  مدرکیم  لوبق  ار  وا  داهنشیپ  دوب  نم  رایتخا  رد  راک  رگا  تفگ  دعس  نب  رمع  . دور رگید  ياج  ای  ددرگرب و  زاجح  هب  تسا  رـضاح 
تعیب هب  رضاح  وا  نوچ  دوش و  هتشک  ای  دنک و  تعیب  دیزی  هب  نیسح  دیاب  هک  تسنیا  رب  وا  يأر  دریذپیمن و  ار  وت  نم و  نخـس  دایزنبا ) )

يراتفرگ همهنیا  ثعاب  غیرد  يا  تفگ  دوخ  لد  رد  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  رح  ! درادن دوجو  يرگید  لح  هار  يو  ندش  هتشک  زج  تسین 
فقوـتم فـلع  بآیب و  يارحـص  نیا  رد  ار  وا  هحفـص 163 ] مدرکیمن و [  يریگوـلج  وا  تکرح  زا  نم  ءادـتبا  زا  رگا  ماهدـش  نـم  ماـما 

وا شنادجو  دوب  دوخ  ترخآ  رکفب  یهاگ  دنکب ، هچ  تسنادیمن  دوب و  ضقانتم  ياههشیدنا  قرغ  رح  . دیـشکیمن اج  نیدـب  راک  متخاسیمن 
هانگ عیجف و  تیانج  نیا  رد  مه  وا  دیسر و  دنهاوخ  تداهـشب  شنارای  ماما و  تعاس  دنچ  زا  سپ  هک  دیدیم  مه  یهاگ  درکیم  تحاران  ار 

دیدیم خزود  تشهب و  نایم  ار  دوخ  رح  دزیم و  رود  رح  نهذ  ياضف  رد  تتشتم  راکفا  نیا  جاوما  . تشاد دهاوخ  تکرش  ششخب  لباقریغ 
رب لقع  هرخالاب  دیـشکیم  یهارب  ار  رح  اهنآ  زا  کی  ره  دـندوب و  هلداجم  رد  مه  اب  وا  دوجو  رد  سفن ) لقع و   ) داضتم نیابتم و  يورین  ود 

سفن . ددنویپ ماما  نارایب  دور و  نوریب  دعـس  نب  رمع  هاپـس  زا  هک  تفرگ  یعطق  میمـصت  دش و  ادیپ  شلد  رد  يروش  دـیدرگ و  هریچ  سفن 
سفنهب رایغا  تبحـص  زا  رای  روج  هب  راـن  زا  راـع  هک  ور  شتفگ  لـقعراع  گـنن و  زا  سرتب  نار  سپاو  هراـب  راد  ياـپ  هک  ناـنع  شتفرگب 

تفگ سفنهب  دقن  دص  زا  هیسن  نیا  تفگ  لقع  هدم  هیسن  رب  دقن  اتفگ  سفنلآم  زا  شیدنیب  ناه  شتفگ  لقع  لام  ایند و  زا  رذگم  شتفگ 
رب دمآ  قشعریچ  ریپ  لقع  بولغم و  دش  سفن  ریپ  لقع  سفن و  ياهـشکاشک  نیزشاب  رادـیب  دـش  رمع  اتفگ  لقع  شاب  رادروخرب  رمع  زا 

هکیلاح رد  دش و  رود  هیماینب  نایرگـشل  زا  دوخ  بساب  نداد  بآ  يهناهب  هب  رحباکر  شتفرگب  دروآ  سـشیپ  هراب  باتـش  دص  اب  شرس 
هک درک  ضرع  ماماب  هبال  زجع و  نابز  اب  نایرگ و  مشچ  اب  دروآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگهمیخب  ور  دوب  هتفرگ  هزرل  ار  شدوجو  رـسارس 
راک هحفص 164 ] ردقچ [  منیبیم  نونکا  متفرگیمن  ار  امش  ولج  ءادتبا  زا  الا  دیآرد و  تروصنیاب  راک  مدرکیمن  لایخ  نم  ربمغیپ  رـسپ  يا 

نکمم و  تسه ؟ ياهبوت  نم  يارب  ایآ  منامیـشپ  دوخ  يهدرک  زا  بلق  میمـص  زا  تهجنیدب  ماهدومن  متـس  امـش  قح  رد  هداد و  ماجنا  يدـب 
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يدرمناوج و اب  دوب  شـشخب  مرک و  ندعم  هک  ماما  ؟ دریذپیم دـنوادخ  ارم  يهبوت  ایآ  دـیرذگرد و  نم  گرزب  ریـصقت  نیا  زا  امـش  تسا 
طخ اـم  وفع  زا  ریگب  نیه  زاـب  تسا  هبوت  رد  هک  آزاـب  تفگ  . دومن دوخ  نایرگـشل  دراو  ار  وا  تفریذـپ و  ار  رح  يهبوـت  دوـخ  يراوـگرزب 

میرک رب  ور  روـخم  مـغ  ياهدروآ  مـیظع  مرج  دـص  ود  رگدـیدن  هـگرد  نـیا  رد  يدــیمون  يور  دــیبع  رارحا و  سک ز  هـک  آردــنازاوج 
وفع لباق  نم  هانگ  ریـصقت و  هک  مدرکیمن  روصت  نم  تفگ  رحيدمآ  دوصقم  هاگلزنمب  شوخ  يدـمآ  دوز  رگ  رید و  رگ  آردـناياهدروآ 

زا ار  گنن  يهکل  نیا  دوخ  ناج  راثن  اب  مور و  نانمشد  گنجب  همه  رب  مدقم  هک  منکیم  اضاقت  یمظع  تبهوم  نیا  يهنارکشب  نونکا  دشاب 
زا سپ  دش و  رهاظ  دعس  نب  رمع  نایرگشل  لباقم  رد  رح  داد و  گنج  هزاجا  ار  وا  مالسلاهیلع  نیـسح  [ . 149 . ] مشاب هتسش  دوخ  مان  ناماد 

تخیر تکاله  كاخب  ار  تلالـض  يهقرف  زا  يدایز  هورگ  دومن و  هلمحب  عورـش  ماما  مرک  وفع و  دوخ و  هانگب  فارتعا  هباطخ و  ظـعو و 
هحلسا و نیـشیپ  ياهنامز  رد  نوچ  : نیفرط ياهورین  یمزر  شیارآ  هحفص 165 ] دمآ [ . لئان  تداهـش  يهعیفر  يهجردب  زین  دوخ  هکنیا  ات 

لمع دراو  مزر  ياهنادیم  رد  هک  یئاهدحاو  یمزر  شیارآ  تهجنیدـب  دوب  نامک  ریت و  نیبوز و  هزین و  ریـشمش و  هب  رـصحنم  یگنج  رازبا 
ولج رد  ياهدع   - 1: دشیم لیکـشت  تسق  جنپ  زا  عقومنآ  رد  یتایلمع  دحاو  ره  یمزر  نامزاس  یلک  روطب  تشاد و  قرف  زورما  اب  دـندشیم 

تسار تمـس  رد  یهورگ   - 2. دشیم لیکـشت  ناراوس  زا  دنـشاب  هتـشاد  كرحت  تیلباق  هکنیا  يارب  هدـع  نیا  الومعم  دـندرکیم و  تکرح 
اهورین بقع  رد  مه  ياهدـع  - 4. دشیم هدیمان  هرسیم  مانب  پچ  تمـس  رد  مه  یهورگ  - 3. تفرگیم رارق  هنمیم  مانب  شـشوپ  نیمأت و  يارب 

مانب الاب  تمـسق  راـهچ  طـسو  رد  دوب  اوق ) هدـمع   ) هزورما حالطـصاب  مظعا  تمـسق  هک  نوشق  يهیقب   - 5. دـندشیم هدرامگ  رادبقع  مانب 
دناوتب مه  دنامب و  ظوفحم  نانمشد  تالمح  زا  مه  هک  دشیم  نییعت  اجنامه  رد  مه  ههبج  یهدنامرف  هاگساپ  هک  تفرگیم  اج  رگشل ) بلق  )

هچ یمزر  شیارآ  نیا  دیدرگیم و  نییعت  رگشل  بلق  رادولج و  نیب  مه  رادمچرپ  لحم  انمـض  [ . 150 . ] دنک یهدنامرف  تمسق  راهچ  ره  هب 
هجوت اب  . تشادـن یقرف  یلک  رظن  زا  مه  اب  هلمح  عافد و  رد  اهدـحاو  یمزر  يدـنبتروص  ینعی  دوب  بیترت  نیمهب  هلمح  رد  هچ  عافد و  رد 

هدرک و یئارآفص  قوف  حرـشب  هدـش  هتـشون  شیپ  تاحفـص  رد  نآ  یبـیرقت  دادـعت  هک  ار  دوخ  ياـهورین  دعـس  نب  رمع  ـالاب  تامدـقمب 
هدـنامرف نشوجلايذ  نب  رمـش  - 2. هنمیم هدـنامرف  جاـجح  نب  ورمع  - 1 هحفـص 166 ] دوـمن [ : نییعت  ریز  بـیترت  هـب  ار  اـهنآ  ناهدـنامرف 

دیرد شمالغ  تفرگ و  رارق  رگشل  بلق  رد  زین  دوخ  - 5. نازادناریت هدنامرف  ریمن  نب  نیصح  - 4. ناراوس هدنامرف  سیق  نب  ةورع  - 3. هرسیم
دندوب شنارای  ماما و  هک  مه  عفادم  يورین  شیارآ  اما  دومن  یئارآفص  الاب  حرشب  مجاهم  ياهورین  . دومن نییعت  يرادمچرپ  تمسب  مه  ار 

تظفاـحم يارب  بقع  رد  باحـصا  زا  رفن  دـنچ  - 3. هرـسیم هدـنامرف  رهاظم  نب  بیبح  - 2 هنمیم هدـنامرف  نیق  نـب  ریهز  - 1: دوب ریز  حرـشب 
يهسیاقم کی  . دوب هدـش  نییعت  شنارای  اههمیخ و  نیب  زین  مالـسلاهیلع  ماـما  یهدـنامرف  رقم  - 5. رادمچرپ لضفلاوبا  ترـضح  - 4. اههمیخ

زورما ات  رـشب  تقلخ  يادـتبا  زا  . دـنکیم نشور  الماک  ار  شنارای  ماما و  لکوت  نامیا و  يهجرد  یتسرپتقیقح و  ورین  ود  نیا  نیب  یلامجا 
! تسا هدـماینرب  زیتس  گنج و  ماقم  رد  فلاخم  رفن  رازه  یلا 80  لباقم 22  رد  يرفن  داتـشه  داتفه و  يهدع  کی  هاگچیه  دـبالایلا  یتح 

اهشترا هورگ  ربارب  رد  هدایپ  ناهورگ  کی  هک  تسنیا  لثم  میروآ  لمعب  ار  هسیاقم  نیا  هزورما  یماظن  ياهدـحاو  ناـمزاسب  هجوت  اـب  رگا 
دمحم نید  ناک  نا  هحفص 167 ] دومرف [ : هک  مالسلاهیلع  نیـسح  قطنم  اب  رگم  دنکیمن  تقباطم  یقطنم  چیه  اب  هسیاقم  نیا  دنک و  گنج 

ارم اهریـشمش  يا  سپ  نم  ندـش  هتـشکب  رگم  دـباین  حالـصا  تماقتـسا و  ص )  ) دـمحم نید  رگا  ) ینیذـخ فویـس  ای  یلتقب  الا  مقتـسی  مل 
نتخادنا اب  ار  هلمح  نامرف  دید  یعطق  ار  گنج  عوقو  هکنآ  زا  سپ  هیماینب  ياهورین  هدنامرف  دعـس  نب  رمع  : هلمح نامرف  رودـص  (. دـیریگب

يریت دعـس  نب  رمع  دـسیونیم  سواطنبا  . دـندومن هلمحب  عورـش  وا  نوشق  نیحانج  درک و  رداص  مالـسلاهیلع  نیـسح  مایخ  فرطب  ریت  کی 
باترپ ریت  نیـسح  يوسب  هک  یـسک  لوا  دـیهد  یهاوگ  دایزنبا )  ) ریما شیپ  تفگ  شنایرگـشلب  تخادـنا و  ع )  ) نیـسح هاگودرا  بناجب 

دید ار  هرظنم  نیا  نوـچ  ترـضح  تخیریمورف  ماـما  هاـگودرا  بناـجب  ناراـب  دـننام  ریت  زین  نایرگـشل  زا  فرط  وا  زا  سپ  . مدوـب نـم  درک 
نوچ هش  دید  [ . 151 . ] دنیآیم امش  يوسب  موق  نیا  بناج  زا  هک  دنتسه  یناریفس  دننام  اهریت  نیا  دنک  تمحر  ار  امـش  ادخ  دومرف  شنارایب 

دننزیم رپهـش  هک  اهرتوبک  نیاماهـس  نیا  تسا  هورگنیا  لوسر  هک  مارک  يا  دیـشاب  هدامآ  ناه  تفگافواب  ناروای  اب  ور  درک  اـفج  ناراـبریت 
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ار لسر  نیو  دـینک  یئارآفص  دـیزات و  شیپربخ  ام  زا  دـنرب  ناـج  رهـشب  هک  رپ  ریز  نینوخ  دـنراد  اههماندـننزیم  رد  رب  هقلح  ار  ناقـشاع 
ره ریلد  ناراپسناج  نآ  کیب  کی  هحفـص 168 ] لوسر [  مارکا  ضرف  زا  دوب  هک  لوبق  لد  ناجب و  شدیرادب  شوخدینک  یئاریذـپ  شوخ 

دعس نب  رمع  نایهاپس  تالمح  ربارب  رد  يرابدنتخاب  اهناج  دنتشک و  ینتـشک  دنتخات  تداهـش  نادیم  يوسریـش  هشیب  کی  یلدرپ  رد  یکی 
دنزاس رود  تیب  لها  مایخب  ندـش  کیدزن  زا  ار  ماجرفدـب  موق  نیا  هکنیا  رظن  زا  دـندوب  عافد  ماقم  رد  هکنیا  اب  زین  ماـما  باحـصا  ناراـی و 

هلباـقتم يهـلمح  اـی  عاـفد و  هنوـگچ  نمــشد  هاپــس  هـمهنیا  تـالمح  ربارب  رد  هداــیپ  رفن  راوــــس و 40  رفن   32. دـنتخادرپ هلباـقتم  هلمحب 
هلمح دعـسنبا  رگـشل  بلق  یتح  هرـسیم و  هنمیم و  رب  نانچ  لیلق  يهدع  نآ  هکنیا  رتبیجع  بیجع و  رایـسب  تسا  یلاؤس  اقیقح  ؟ دـندومن

دنچ نامه  رد  . تسا هتفرگ  ندـیزو  ناتخرد  درز و  ياهگرب  هب  نازخ  دابدـنت  ای  هداـتفا و  هاـک  نمرخب  يهدـنزوس  شتآ  یئوگ  هک  دـندرک 
موق زا  يداـیز  هدـع  نیحورجم  رب  هوـالع  دـندنار و  نوریب  دوخ  یعاـفد  عضاوم  زا  ار  تسرپاـیند  ناـمیایب و  دارفا  نآ  ماـمت  لوا  يهظحل 

زا نامیا و  يورین  اب  ماما  نارای  باحصا و  . دندیـشون تداهـش  تبرـش  ماما  باحـصا  زا  زین  رفن  دنچ  دنتخیر و  تکاله  كاخب  ار  تلالض 
رگیدـمهب دوـب  ینادواـج  تـشهب  یهلا و  برق  مـیرحب  لوـصو  نآ  يهجیتـن  هـک  گرم  لابقتـسا  يارب  دـندرکیم و  گـنج  صـالخا  يور 

یلایخ ماقم  هاجب و  ندیسر  رطاخب  يرگتراغ و  ایند و  لام  زا  هدافتـسا  روظنمب  دعـس  نب  رمع  نایرگـشل  گنج  یلو  دندومنیم  یـسدشیپ 
مـشاهینب هب  دـیابن  میاهدـنز  ام  ات  هک  دـندرک  راهظا  ماما  باحـصا  ناراـی و  دـش و  عورـش  نت  نب  نت  گـنج  نیتسخن  يهلمح  زا  سپ  . دوب

هزرابم و ناـیرجب  یتآ  شخب  رد  هک  دـندش  دیهـش  هتفر و  هزراـبم  نادـیمب  مالـسلاهیلع  نیـسح  باحـصا  ءادـتبا  ورنیا  زا  دـسرب  ياهمدـص 
هحفـص 169] همتاخ [  گنجب  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  نیا  دعـس  نب  رمع  دوصقم  فده و  نوچ  . دش دـهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  تداهش 

نآ گـنن  ثعاـب  دـیماجنایم  لوـطب  ناـمز  رظن  زا  هکنیا  رب  هوـالع  نت  هب  نت  هزراـبم  عوـن  نیا  یفرط  زا  دـناسر و  تداهـشب  ار  ماـما  هداد و 
هلمحب عورش  تارف  فرط  زین  ورمع  دیامن  هلمح  اددجم  هک  داد  نامرف  تسار  حانج  هدنامرف  جاجح  نب  ورمعب  اذل  دوب  مه  راکهبت  تعامج 
راکادف درم  نآ  نیلابب  ماما  دیـسر  تداهـشب  هلمح  نیا  رد  هجـسوع  نب  ملـسم  تفرگرد و  هدعنآ  ماما و  نارای  نایم  یتخـس  گنج  دومن و 

وتب زین  نم  ابیرق  هکنیا  اب  تفگ  ملسمب  دوب  ماما  هارمه  هک  رهاظم  نب  بیبح  . دومرف شزاون  تشاد  ندب  رد  یقمر  هکیلاح  رد  ار  وا  دیـسر و 
هراشا نمض  دینادرگرب و  بیبح  فرطب  ار  دوخ  نینوخ  نامشچ  ملسم  ! وگب يراد  یتیصو  هچنانچ  هاتوک  تدم  يارب  اما  دش  مهاوخ  قحلم 

نب رمع  [ . 152 . ] يرادـنرب شتیامح  زا  تسد  ینک و  يرای  ار  درم  نیا  هک  تسنیا  وتب  نم  تیـصو  اهنت  تفگ  بیبح  هب  مالـسلاهیلع  ماـماب 
نانآ لباقم  رد  دندوب  رفن  هک 32  ماما  ناراوس  دنک  هلمح  رگید  فرط  زا  ات  داد  نامرف  دوب  ناراوس  هدنامرف  هک  مه  ار  سیق  نب  ةورع  دـعس 

یمخز لوتقم و  ار  دعسنبا  ناراوس  زا  يریثک  يهدع  کی  ره  هک  دنداد  جرخب  تمواقم  یگداتسیا و  نانچ  يریظنیب  تعاجـش  روهت و  اب 
ياوق هچنانچ  دـناهدید و  بیـسآ  یلیخ  نم  ناراوس  زورما  هک  دومن  شرازگ  دعـس  نب  رمعب  ناراوس  هدـنامرف  هک  يروطب  دـندرک  قرفتم  و 

داتسرف هورع  ینابیتشپ  هب  دوب  نازادناریت  هدنامرف  هک  ار  ریمن  نب  نیصح  اروف  دعـس  نب  رمع  [ . 153 . ] تسایمتح ام  تسکش  دسرن  یکمک 
هدروخلاس و ناعاجش  زا  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناراوس  هچ  رگا  هحفـص 170 ] دنهد [ . رارق  ریت  فدـه  ار  ماما  ناراوس  هک  داد  روتـسد  و 

زین ناراوس  دندش و  هتشک  نمـشد  ياهریت  تباصا  رثا  رد  اهنآ  ياهبسا  مک  مک  یلو  دندومن  تماقتـسا  دندوب  مشاهینب  زا  مه  دنچ  ینت 
دوب ناگدایپ  هدنامرف  هک  نشوجلايذ  نب  رمش  یهدنامرفب  دعس  نب  رمع  نوشق  پچ  حانج  عقوم  نیمه  رد  دندمآرد و  هدایپ  تلاحب  راچان 

دنتخادرپ هلباقتم  يهلمح  عافدـب و  دومن  روصت  ناوتیمن  یتح  هک  یفـصو  لباقریغ  یناشفناج  اب  زین  ماما  نارای  باحـصا و  دـندرک و  هلمح 
كردـب ار  وا  دـشیم  وربور  هک  یـسک  ره  اب  دـشیم و  هتخیـسگ  مه  زا  فص  نآ  درکیم  هلمح  هک  یفـص  ره  هب  نانآ  زا  کـی  ره  هکیروطب 

هک دندوب  تباث  طبـضنم و  نانچ  رازراک  يهتفـشآ  يهنحـص  نآ  رد  يراکادف  مههنآ  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  !! تخاسیم هناور  لفـسا 
ضرع ماماب  يدئاص  يهمامثوبا  دیـسر  البرک  راهنلافصن  يهریادـب  باتفآ  یتقو  . دـندرکیم تیاعر  ار  گنج  نادـیم  يهمزال  تاکن  مامت 

اجب ار  زامن  ات  دیهاوخب  تلهم  هورگ  نیا  زا  دومرف  ترـضح  منک  ءادا  وت  روضح  رد  ار  زامن  نیرخآ  دهاوخیم  ملد  تسا و  زامن  تقو  درک 
زامن ایآ  نوعلم  يا  داد  خـساپ  رهاظم  نب  بیبح  !!! دـیهدن تلهم  ار  اـهنیا  دوشیمن  لوبق  اـهنیا  زاـمن  مدرم  يا  تفگ  ریمن  نب  نیـصح  . میروآ
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رد راچان  ماما  دندرک  عانتما  تلهم  نداد  زا  رگمتس  قساف و  موق  نآ  نوچ  ؟ دوشیم لوبق  نیدحلم  امـش  زامن  یلو  دوشیمن  لوبق  ربمغیپ  رـسپ 
نآ دـش  غراف  زامن  زا  یتقو  دروآ و  اجب  دـندوب  هدرک  اهریت  رپس  ار  دوخ  وا  ولج  رد  رفن  ود  هکیلاح  رد  ار  فوخ  زامن  نمـشد  ياهریت  ربارب 

ار یمالـسا  ماکحا  هنوگچ  هک  درک  تباث  هارمگ  موق  نآب  بیترت  نیا  اب  ماـما  هحفـص 171 ] دـنداتفا [ !! نیمزب  اهریت  مخز  ترثک  زا  رفن  ود 
ةوکزلا تیتا  ةولصلا و  تمقا  دق  کنا  دهـشا  : تفگ دیاب  هک  تسا  تهجنیدب  دنکیم  ادف  ار  دوخ  اهنآ  ظفح  يارب  الوصا  درمـشیم و  مرتحم 

مـشاهینب هب  گنج  تبون  دـندمآ و  لئان  تداهـش  راختفاب  زین  ماما  باحـصا  يهیقب  زامن  زا  سپ  رکنملا . نع  تیهن  فورعملاـب و  ترما  و 
دیوم هسدقم  يهیحان  ترایز  و  دوب ) مالسلاهیلع  ربکا  یلع   ) نیسحلا نب  یلع  تشاذگ  هزرابم  نادیمب  اپ  هک  یسک  لوا  مشاهینب  زا  . دیـسر
یفقث دوعسم  نب  ةرمیبا  رتخد  یلیل  شردام  . لیلخلا میهاربا  ۀلالـس  منم  لیلـس  ریخ  لسن  نم  لیتق  لوا  ای  کیلع  مالـسلا   - تسا بلطم  نیا 

ار وا  ماـما  هکیماـگنه  تهجنیدـب  دوب و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  سک  نیرتهیبش  قطنم ) قلخ و  قلخ و  رد   ) ربـکا یلع  ترـضح  تسا و  هدوب 
اقطنم اـقلخ و  اـقلخ و  ساـنلا  هبـشا  مـالغ  مهیلا  زرب  دـقف  موـقلا  ءـالؤه  یلع  دهـشا  مهللا  : تفگ درک و  نامـسآب  ور  دوـمن  نادـیم  يهناور 

هب مدرم  نیرتهیبش  راتفگ  تریس و  تروص و  ثیح  زا  هک  هتفر  هزرابمب  موق  نیا  يوسب  يرـسپ  هک  مریگیم  هاوگ  ارت  اراگدرورپ  .) کلوسرب
تفگیم هیواعم  . تشاد لماک  تفرعم  شردـپ  تیالو  ماقمب  هدوب و  یقالخا  يایاجـس  یناسفن و  لئاضف  ياراد  بانجنآ  .( دـشابیم وت  ربمغیپ 

 ] تسا رتهتسیاش  ام  زا  ربکا  یلع  هکلب  نیسح ! هن  ماهتسیاش  نم  هن  میوگیم  تسا  هتسیاش  یسک  هچ  مالسا  تفالخ  يارب  دیـسرپب  نم  زا  رگا 
نس دروم  رد  [ . 154 . ] تسا هدش  عمج  وا  رد  فیقثینب  رظنم  نسح  تهاجو و  هیماینب و  تواخس  مشاهینب و  تعاجش  اریز  هحفص 172 ]

دیفم خیش  تسا  روهشم  نینچ  مدرم  نایم  هتشون و  هلاس  هدجیه  ار  وا  یـسلجم  موحرم  تسا  فالتخا  نیخروم  نیب  زین  ربکا  یلع  ترـضح 
زا هدوب و  هلاـس  دـیوگیم 25  سورد  باتک  رد  دیهـش  هلمج  زا  رگید  یـضعب  دوب و  رتکچوک  داجـس  ترـضح  زا  دوب و  هلاس  دسیونیم 19 

دومرف هک  دیزی ) ای   ) دایزنبا سلجم  رد  داجـس  ترـضح  دوخ  شیامرف  زا  اما  دناهتفگ  زین  لاس  یضعب 28  دوب  رتگرزب  مه  داجس  ترـضح 
زین شکرابم  نس  هدوب و  داجـس  ترـضح  زا  رتگرزب  ربکا  یلع  ترـضح  هک  دوشیم  مولعم  دوب  یلع  زین  وا  مسا  هک  متـشاد  يرتگرزب  ردارب 
نب یلع  انا  : دومنیم یفرعم  نینچ  ار  دوخ  درکیم و  هلمح  ریـش  دننام  روهـشم و  تعاجـش  رد  ترـضحنآ  يراب  . تسا هدوب  لاس  زا 18  شیب 

يولع و یمشاهمالغ  برضيوتلی  یتح  فیسلاب  مکب  رضا  یندلا  رمش  نم  كاذ و  ثبش  نمیبنلاب  یلوا  هللا  تیب  نحن و  یلع  نب  نیـسحلا 
ثبش و زا  ام  هک  دنگوس  ادخ  يهناخب  یلع ، نب  نیـسح  رـسپ  یلع  منم  [ 155  ] یعدـلا نبا  انیف  مکحی  هللا ال  ویبا  نع  یمحا  مویلا  لازا  ـال 

ویمـشاه ناوج  ندز  دـننام  دوش  مخ  هک  منزیم  ار  امـش  نانچنآ  ریـشمش  اب  میرتراوازـس  ربمغیپ  هب  تسپ  هیاـم و  هحفـص 173 ] ورف [  رمش 
نمض ربکا  یلع  ترـضح  . دنک تموکح  ام  يهرابرد  دناوتیمن )  ) هدازانز هک  دنگوس  ادخب  . منکیم تیامح  مردپ  زا  هتـسویپ  زورما  يولع و 
لتقب ار  رفن  تسیب  دصکی و  لتاقم  بابرا  زا  ياهراپ  يهتـشونب  انب  تخیر و  تکاله  كاخب  ار  نانمـشد  زا  يریثک  يهدع  دـیدش  تالمح 

تفرگ و دوخ  ناهد  رد  ار  وا  نابز  ماما  دومن  بآ  بلط  تشگرب و  هاگهمیخب  درک  هدنامرد  هتسخ و  ار  وا  یگنـشت  تدش  نوچ  دیناسر و 
ارنآ دوخ  ياج  رد  تریـصب  لها  هک  دوب  هتفهن  يزمر  راک  نیا  رد  دـبای و  نیکـست  وا  شطع  ات  داهن  يو  ناهد  رد  ار  دوخ  رتشگنا  یتیاورب 

كدـج کیقـسی  یتح  یـسمت  کنا ال  وجرا  یناف  هک  درگرب  نانمـشد  گنجب  دومرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  سپـس  دـناهداد  حرش 
رپ يهساک  اب  ارت  تدج  هکنیا  ات  یناسریمن  رخآب  ار  زورما  وت  امتح  هک  مراودیما  نم  ینعی  [ . 156 . ] ادبا اهدعب  أمظت  ۀبرش ال  یفوالا  هسأکب 
زا سپ  تفاتـش و  گرم  لابقتـساب  هناقاتـشم  ربکا  یلع  ترـضح  تهجنیدـب  يوشن  هنـشت  زگره  نآ  زا  دـعب  هک  دـنکیم  باریـس  نانچ  بآ 

دهد ربخ  واب  ار  ماما  نایب  نومـضم  نتفای  ققحت  دراذگب و  راک  نایرج  رد  ار  ردپ  هکنیا  يارب  دمآ و  لئان  تداهـش  يهجردب  دایز  تالمح 
مرواد لوسر  کنیا  ردپ  يامالـس  تداب  ردـپ  يا  تسا  گرم  تقو  مامت  دـش  ینارماک  شیع و  رود  . دومن باطخ  نینچ  درک و  همیخب  ور 

هکیماگنه مالـسلاهیلع  ماماتسدـب  دراد  وت  رهب  رگید  ماـج  تسم  هناـمیپ  نآ  زا  مدرگ  دـبا  اـت  هحفـص 174 ] مرثوک [  بارـش  زایماج  داد 
دشکب ادخ  كولتق . اموق  هللا  لتق  : دومرف رابکشا  نامشچ  اب  دیناسر و  وا  رـس  يالاب  هب  ار  دوخ  يراکـش  زاب  دننام  دینـش  ار  شدنزرف  يادص 

: دومرف سپـس  دندیرد  ار  لوسر  تمرح  يهدرپ  دندیـسرتن و  شلوسر  ادخ و  زا  هک  درک  يرج  ار  اهنآ  زیچ  هچ  دنتـشک  ارت  هک  ار  یهورگ 
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نیانم نیبملاع  مشچ  نشور  وت  اب  نم  نیگـشم  يوهآ  نیراگن  يا  . ایند یگدـنز  ایند و  رـس  رب  كاخ  وت  زا  دـعب  اـفعلا  كدـعب  ایندـلا  یلع 
يدرب یتفرمیور و  الیل  يهمیخ  يوسب  کن  میور  ارحص  نیا  زا  نوریب  ات  زیختسین  زادناریت  دایص  زا  نمیاک  تسین  زان  باوخ  ياج  نابایب 

يدوسآ يدرک و  رفس  وتریپ  بوقعی  ارت  نم  فسوی  وت  يا  ریگتسد  وت  ارم  یـشاب  تمتفگبارخ  اداب  ناهج  وتیب  اربکا  باوخ  باب  مشچ  ز 
ترسح مشچ  هحفص 175 ] تفگش [  نادنخ  يهچنغ  نوچ  فعض  زا  تفنش  هش  يادص  نوچ  هدازهاشملا  راتفرگ  يداو  نیا  رد  نم  مغ  ز 

هام ياک  دیلان  رگج  زاقفـش  ریز  رد  هتفخ  یهام  دید  قلق  اب  دـمآرب  همیخ  زا  بنیزدرک  باوخ  تفگ و  دوردـب  ار  هاش  درک  باب  يوس  زاب 
ملسم نب  دیمح  [ . 157 . ] تشذـگ یلیل  رب  هچ  نم  میوگ  هچ  هو  تشد  شدروآ ز  همیخ  يوـسب  هشمارح  اداـب  یگدـنز  نم  رب  وـتیب  ماـمت 

رون ای  هابیبح ، ای  تفگیم  درکیم و  هبدن  دش و  نادیم  يوسب  ناباتـش  دـمآ و  نوریب  اههمیخ  زا  نابات  دیـشروخ  نوچ  ینز  هک  مدـید  دـیوگ 
مالسلاهیلع نیسح  سپس  تخادنا  ناوج  نآ  يورب  ار  دوخ  دمآ و  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  دنتفگ  تسیک  وا  هک  مدیـسرپ  هانیع 

رد دنتـشادرب و  ار  وا  ناـنآ  دـیرادرب و  ار  ناـتردارب  شعن  هک  تفگ  مشاـهینب  ناـناوجب  دـینادرگرب و  همیخب  تفرگ و  ار  شتـسد  دـمآ و 
لیقع و نب  ملسم  نب  هللادبع  ربکا  یلع  هدازهاش  زا  سپ  هحفص 176 ] [ . ] 158 . ] دنتشاذگ دندرگیم  گنج  نآ  يور  شیپ  رد  هک  ياهمیخ 

هللادبع نوع و  یلع و  نب  رکبوبا   ) ماما ناردارب  مساق و  ترضح  لیقع و  نادنزرف  سپس  نوع و  شردارب  رفعج و  نب  هللادبع  نب  دمحم  دعب 
نادیمب یبآ  يهعرج  بلط  يارب  ار  وا  ماما  هدوب و  راوخریش  لفط  هک  عیضر  هللادبع  مانب  رغصا  یلع  ترضح  نینچمه  و  نامثع ) رفعج و  و 

تفاتـش و وا  يرایب  دـید  بیرغ  نادـیم  رد  ار  دوخ  يومع  یتقو  هک  نسح  نب  هللادـبع  زین  و  [ 159  ] دیسر تداهـشب  هلمرح  ریت  اب  دوب  هدرب 
زا سپ  : لضفلاوبا ترضح  تداهش  . دوب لضفلاوبا  ترـضح  ماما  ردارب  دیـسر  تداهـشب  هک  يرفن  نیرخآ  مشاهینب  نادرم  زا  دش و  دیهش 

ياقل میرحب  هتفگ و  دوردب  تداهش  تبرش  ندیـشون  اب  ار  یناف  راد  يرگید  زا  سپ  یکی  مشاهینب  ناناوج  ماما و  باحـصا  نارای و  هکنآ 
بابرا نیخروم و  يهیلک  لقن  قاـفتاب  [ . 160 . ] تساوخ گنج  يهزاجا  دش و  راکیپ  يهدامآ  لضفلاوبا  ترـضح  دـندش  دراو  يدـنوادخ 

نیا يارب  یبآ  یناوتیم  رگا  دومرف  هکلب  دادـن  هلمح )  ) یـضرعت گنج  يهزاـجا  ءادهـش  ریاـس  دـننام  ترـضحنآب  مالـسلاهیلع  ماـما  لـتاقم 
ردارب روتسد  يارجا  رد  دوب  ۀیردیحلا  ۀلوصلا  رد  ار  وا  راگدای  هناگی  هک  یلع  دیشر  دنزرف  . نک هیهت  دنتسه  تومب  فرشم  هک  ناگنشتبل 

-1 هحفـص 177 ] دوب [ : هلحرم  ود  لماش  قاـفن  لـها  اـب  ترـضحنآ  گـنج  تفرگ . شیپ  رد  ار  تارف  يهعیرـش  هار  راوس و  دوخ  بسا  رب 
هک تسنیا  رب  هدـیقع  ار  نیخروم  يهمه  نیتـسخن  يهلحرم  رد  . هاـگهمیخ يوـسب  تارف  زا  تعجارم  - 2. تارف يوسب  هاـگهمیخ  زا  تکرح 

يهعیرـش هار  ياهدـنهج  قرب  نوچ  دـمآ  نوریب  همیخ  زا  دـش و  بسا  رب  راوس  هکنآ  زا  سپ  ینعی  تسا  هدـیناسر  تارفب  ار  دوخ  باـنجنآ 
موقنآ دیناسر و  تارفب  ار  دوخ  دشاب  هتـشاد  ار  وا  اب  هلباقم  تأرج  یـسک  هکنیا  نودـب  هوبنا  يهدـع  نآ  طسو  زا  تفرگ و  شیپ  رد  تارف 

رازه راهچ  . دوب نایامن  ياهچوک  دننام  نوشق  طسو  هکیروطب  دندیشک  رانک  ار  دوخ  ناریح  هدزتهب و  لاحب  وا  تبیه  تلوص و  زا  راکهبت 
ترـضحنآ یلو  دـنتخادنا  شیوسب  اهریت  هدرک و  هطاحا  ار  وا  رود  دـندوب  بآ  ندرب  زا  يریگولج  رومأم  تارف  يهعیرـش  رانک  رد  هک  رفن 

شطع تدـش  زا  بآ  هب  دورو  ضحمب  دـیناسر  تارف  يهعیرـشب  ار  دوخ  دوـمن و  لوـتقم  ار  نت  داتـشه  یتـیاورب  هدرک و  هدـنکارپ  ار  همه 
رکذ  ) داتفا وا  لافطا  ماما و  یگنشت  دایب  هظحل  نیمه  رد  دومن و  شاهدیگـشخ  ياهبل  کیدزن  درک و  بآ  زا  رپ  ار  دوخ  فک  ود  رایتخایب 
دوب نیتسخن  هلحرم  نیا  [ . 162 . ] دمآ نوریب  تارف  زا  درک و  بآ  زا  رپ  ار  گشم  تخیر و  ار  بآ  اروف  [ 161 ( ] هتیب لها  نیسحلا و  شطع 
ملق نآ  حرـش  رد  تسناد و  رثؤم  ار  ریدقت  لماع  دـیاب  دوب  تارف  زا  تعجارم  هک  مود  يهلحرم  رد  یلو  تفرگ  ماجنا  لماک  يزوریپ  اب  هک 

رب ياو  دز  دایرف  هیماینب  نوشق  هدـنامرف  دـش  جراخ  تارف  زا  مشاـهینب  رمق  نوچ  هحفـص 178 ] تسا [ ! زجاع  شنایب  زا  ناـبز  ریرقت و  زا 
عنام تسا  يوحن  ره  هب  دومن  گنج  اهنیا  اب  ناوتیمن  رگید  دنک  اوق  دـیدجت  دـشونب و  نآ  زا  نیـسح  دـسرب و  هاگهمیخب  بآ  نیا  رگا  امش 

هام رود  هک  ردک  هریت و  ياهربا  دننام  ار  وا  فرط  ره  زا  هدمآرد و  شبنجب  نوشق  نآ  مامت  روتسد  نیا  رودص  اب  . دیوش همیخب  بآ  لوصو 
نمـض ورنیا  زا  دوب  همیخب  بآ  ندـیناسر  ردارب و  روتـسد  يارجا  ترـضحنآ  دوصقم  نوچ  دـندومن و  هطاحا  دنـشاب  تکرح  رد  ناشخرد 

تخاسیم و ریشمش  يهمعط  دندوب  مایخب  يو  تکرح  عنام  وا  هار  رس  رد  هک  ار  یـصاخشا  طقف  تفرگ و  عافد  تلاح  مایخ  فرطب  تکرح 
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ار بانجنآ  دعس  نب  رمع  نامرفب  هرخالاب  . دندیشکیم رانک  ار  دوخ  دننک  رارف  ریـش  شیپ  زا  هک  ناهبور  يهلگ  دننام  مه  داهندب  نایفوک  نآ 
یلخن تشپ  رد  لیفط  نب  میکح  اقرو و  نب  دـیز  مانب  رفن  ود  اذـل  دـنبای  تسد  وا  رب  هلیح  هار  زا  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  دـندرک و  نارابریت 

ادـج شکراـبم  نت  زا  ریـشمش  اـب  ار  ترـضحنآ  تسار  تـسد  دـنتخات و  نوریب  هاـگان  دنتـسشن و  راوـگرزب  نآ  نـیمک  رد  هدـش و  یفخم 
ار گشم  تفرگ و  پچ  تسد  اب  ار  ریشمش  قرب  تعرسب  دور  ردب  نادیم  زا  تسد  نتفر  اب  هک  دوبن  یسک  لضفلاوبا  ترـضح  اما  . دنتخاس

نیمالا رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداـص  ماـما  نع  وینید  نع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  متعطق  نا  هللا  :و  دومرف تخادـنا و  پچ  يهناـشب  مه 
رهاط و ربمغیپ  دالوا  زا  نیقیلا و  قداص  هک  یماما  زا  منید و  زا  هشیمه  نم  دیدرک  ادـج  ارم  تسار  تسد  رگا  دـنگوس  ادـخب  ینعی  [ 163]
اب زین  يو  پچ  هحفـص 179 ] تسد [  دوب  هارمگ  موق  نآ  نتـشک  لوغـشم  پچ  تسد  اب  هک  هظحل  دنچ  زا  سپ  . منکیم تیامح  تسا  نیما 
هچ !! دـناسرب هاگهمیخب  ارنآ  هکلب  ات  دز  باکرب  اپ  تفرگ و  نادـند  اب  ار  گشم  راچان  دـیدرگ  ادـج  شنینزاـن  ندـب  زا  لوا  تیفیک  ناـمه 
زا یکی  یتقو  دندوب  هدرک  هطاحا  نامیایب  نامیپتسـس و  نایفوک  ار  شفارطا  دیرابیم و  شرـس  رب  ناراب  دننام  ریت  ياهناکیپ  درک  دوشیم 

دوصقم مامت  اریز  دش  نیگهودنا  رثأتم و  تیاهنیب  هثداح  نیا  زا  مالـسلاهیلع  سابع  تخیرورف  بآ  درک و  هراپ  ارنآ  دروخ  گشمب  اهریت 
ردهب دوب  هدـش  لمحتم  همیخب  بآ  ندـیناسر  يارب  هک  وا  يراکادـف  تامحز و  مامت  درک  هدـهاشم  اما  دـناسرب  همیخب  اربآ  هک  دوب  نیا  وا 

رادـملع رـس و  مرحمدیـشر  سابع  گنج  زاس  تخاـس  دیـسر  مشاـهینب  رب  تبون  هکنوچ  : دـیوگ نینچ  درومنیا  رد  موحرم  رین  تسا ! هتفر 
ریش ودع  ناج  شتآ  ردیح  دازهایس  بش  نوچ  وا  میب  زا  مصخ  زور  هام  دیشروخ و  ثلاث  تحابص  ردنیتأشن  رد  ملع  يرادافو  رد  نیـسح 

شهاش تفگ  هاش  تصخر ز  ودع  گنج  رد  تساوخاضر  تسد  اضق  مکح  رب  هداد  یـضترم  راگدای  تعاجـش  ردودب  دنام  یمه  هچب  ار 
نیا زا  دشاب  یگدنز  ملد  نابوخ  هش  يا  تسگنت  تفگراطفنا  يو  زا  دبای  رگشل  راک  رازراک  رد  نوگن  ددرگ  ملع  نوچهاپس  رادملع  ياک 

هکباب درورپ  یمه  مزورما  رهب  باطتسم  ویدخ  يا  یناد  وت  دوخار  ریـش  دشاب  ریجنز  یکب  ات  ار  ریگلد  نم  ناهرب  سفق  نیزملکـشم  سپ 
گنجریگتـسد و ار  ناگداتفا  اپ  نیا ز  ریزگ  تراک  نیز  تسین  نوچ  هش  تفگوت  نادرگ  الب  مشاب  ـالب  رد  وت  ناـج  يادـف  ناـج  نیا  منک 

مزع هحفص 180 ] لیلس [  ار  رثوک  یقاس  يا  هللا  لیبس  یبآ  نکب  ار  ناماکهنشتبل  گشخ  ناگدرـسفا  نیا  رهب  بلط  نک  یبآ  راذگب  نیک 
نیا دوخ  رگناجب  یبآ  يهرطق  دـشاب  هچ  رگ  ناج  سنا و  ریما  يا  اعمـس  تفگنک  ریـس  ار  ناگنـشت  ناـبایب  رد  نک  رید  یتخل  تیزاـبناج 

اب نازات  بآ  يوسب  دشدرک  دومرف  هش  هچنآ  تسـشنرب و  درک  دوردب  ارهاش  تفگب و  نیادرب  مبآ  لهب  ایرد  یئوت  نوچ  درب  مبایاپ  باقرغ 
طبـس همیخ  رد  بل  هنـشتتفگشیا  تفگ  یمد  دمآ  شیوخب  نوچ  تفرگ  فک  رد  ياهعرج  اباحمیببآ  رد  ار  امیپ  داب  دنمـس  دز  باتش 

ات مفک  زا  نماد  بآ  يا  راد  روددنشتآ  غرم  دنشون  یک  بآ  دنشوخرس  تنحم  ماج  زک  ناقـشاعافو  طرـش  یهز  نم  مشون  بآ  یفطـصم 
بـش رد  دید  هک  ره  شیور  هام  دوخ  اب  تفگباکر  نوریب  دز  بآ  زا  بل  گشخ  بآ  گشم  اب  ادخ  ریـش  يهدازمفت  زا  تنایهام  دزوسن 

شعنم رهب  زا  اهغیت  دنتخات  روالد  ریش  نآ  يوسشوجب  ایرد  نوچ  هنیک  زا  دندمآ  شورخ  گناب  نایفوک  زا  دنلب  دشدیدپ  ایرد  زا  دش  یبات 
نارفاکبآ ياج  نوخ  ناور  ارحـص  رد  درک  بارتوب  داز  رابـشتآ  غیترازه  دـص  رب  هنتکی  دز  ار  شیوخ  راقفلاوذ  لیلـسنآ  هناردـیحدنتخآ 

موق نآ  رب  دربیم  اههلمحياهلاوج  يهلعش  فک  رب  غیت  ياهلاه  نایم  هم  صرق  وچ  واوا  رب  یلیس  نوچ  هدیدرگ  روهلمح  وسراچ  زا  ورهریخ 
ورداش یتفر  تسد  يا  ناه  تفگنیمی  زا  تسد  ادـج  شغیت  اب  درک  نیمک  زا  يداـهن  رفاـک  ناهگاندـحا  زور  یـضترم  شباـب  وچمه  دـل 

ریت نم  ياپ  دنب  دیاب  دنچتسد  تسـشرس  زا  دیاب  دوب  هچ  تسد  تسه  هک  یم  نیا  یم  تسا و  رای  را  یقاسوردازآ  ورگ  زا  یتسرب  شوخ 
غیت رگش  فص  نآ  درب  تسد  ناز  دزن  نتمنز  رـس  رب  اپ  تشپ  ار  یملاع  منز  رپ  درجت  فاق  رد  هک  ات  هحفص 181 ] نم [  ياقنع  رپهش  دیاب 

زا تریح  رد  نایولع  وا  يوزاب  يهوق  زا  لقع  هریخنوگنرس  اما  رگشل  نارـس  زا  نوخ  يایرد  نآ  رد  اهیتشک  دناررگد  تسد  رب  تفرگب  ار 
تفرگ نادند  اب  گشم  ادـج  نت  زا  تشگ  وچ  وا  تسد  ود  رهغیردـیب  رگید  تسد  شدـنکفرب  غیت  هب  یتسد  هیـس  هگان  نیمک  زاوا  يورین 
ندرک یهت  بکرم  زا  تساوخ  بآ  لد ز  رپ  هشنآ  دیمون  وچ  دشگشا  دندیراب  هدـید  زا  نایولع  گشمب  دـمآدورف  يریت  ناهگانافواب  نآ 

رد وتفنش  دیاب  نینهآ  دومع  زا  تفگ  زاب  ارنآ  حرش  مراین  نمشرکیپ  دش  نوگن  نیز  زارف  زک  شرس  رب  دمآ  هچ  نم  میوگ  هچ  هوباکر 
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مالسلاهیلع ماما  دز  ادص  ار  ردارب  داتفارد و  بسا  نیز  زا  ترضح  هک  دروآدورف  شفیرـش  قرف  رب  ینینهآ  دومع  لیفط  نب  میکح  عقومنیا 
رسکنا نآلا  دومرف : تسیرگب و  تخس  درک  هدهاشم  تیفیک  نآ  اب  ار  لضفلاوبا  ترضح  یتقو  دیناسر  ردارب  هب  ار  دوخ  بقاث  باهش  دننام 

ندب تسناوتن  دوب  اهنت  مالسلاهیلع  نیسح  نوچ  دیدرگ و  عطق  ماهراچ  تسکـش و  مرمک  نونکا  ردارب  ینعی  [ . 164 . ] یتایح تلق  يرهظ و 
یکبی نا  سانلا  قحا  [ . 165 . ] تسا هدیدرگ  نوفدم  هیرضاغ  هار  رد  مالسلاهیلع  سابع  ورنیا  زا  دناسرب  ءادهش  ریاس  کیدزن  هب  ار  شردارب 

 ] ءامب شطع  یلع  هلداج  ءیـش و  هینثی  هاساو ال  نم  وءامدلاب  جرـضملا  لضفلاوبا  یلع  هدـلاو  نبا  هوخاءالبرکب و  نیـسحلا  یکبا  یتف  هیلع 
نآ .و  تخادنا هیرگب  ءالبرک  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دومن  هیرگ  تسا  راوازـس  یـسکنآ  رب  مدرم  يهمه  زا  ینعی  هحفص 182 ]

دیدرگن نآ  زا  عنام  ار  وا  يزیچ  دومن و  تاساوم  وا  اب  هک  تسا  یسک  .و  دوب نوخب  هقرغ  لضفلاوبا  یلع ، شردپ  رسپ  نیـس و  ردارب  ناوج 
دوج و عبنم  هک  مالسلاهیلع  نیسح  : وا تداهش  یئاهنت و  هب  ماما  گنج  . دومن گنج  مالـسلاهیلع  نیـسح  هار  رد  بآ  زا  یگنـشت  دوجو  اب  و 

هبطخ نیدـنچ  درکن و  يراددوخ  نمـشد  تحیـصن  دـنپ و  ظعو و  زا  امئاد  اروشاع  زور  رد  دوب  ناـگدزتلفغ  ناـهارمگ و  يداـه  مرک و 
درکیم و یفرعم  ار  دوخ  ماما  . دوب لاـمعا  تبقاـع  هجیتن و  داـعم و  توبن و  دـیحوت و  زا  نخـس  اـهنآ  كرتشم  نومـضم  داـفم و  هک  دـناوخ 

رادیب تلفغ  نیا  زا  اهنآ  ات  دادیم  ناشن  نانمشدب  دوب  هدنام  یقاب  وا  اب  هک  ار  مالـسلاامیهلع  یلع  ربمغیپ و  ریـشمش  ادر و  همامع و  بکرم و 
زا دومرفیم ، دانتـسا  درومنیا  رد  زین  ثیداحا  رابخا و  تاـیآب و  درکیم و  ناـیب  ار  دوخ  بسن  بسح و  رثن  هب  یهاـگ  مظنب و  یهاـگ  دـنوش ،

هوالع . متسنادن ای  مدیمهفن  نم  دیوگن  یـسک  ات  دادیم  ماجنا  دوب  تیاده  داشرا و  يهمزال  هچنآ  تفگیم و  نخـس  هیماینب  دسافم  ملاظم و 
نیق نب  ریهز  دندومنیم ، تمالم  یهاگ  تحیصن و  ار  نمشد  دنتفریم  هزرابمب  هک  مه  وا  نارای  باحصا و  زا  کی  ره  مالسلاهیلع  نیـسح  رب 
نتفگ دوسچ  لدهیـس  اب  : یلو دـندرک  یفرعم  ربخیب  ادـخ  زا  تعامج  نآـب  ار  ماـما  دوخ  يهبونب  نارگید  یحاـیر و  دـیزی  نب  رح  ریرب و  و 

هدیشک و هحفـص 183 ] رانک [  هارمگ  موق  نآ  زا  ار  دوخ  دـندش و  هبنتم  نانآ  زا  يدودـعم  يهدـع  طقفگنـس  رد  نینهآ  خـیم  دورن  ظعو 
دوخ نیگنن  لاـمعا  اـب  ار  ینادواـج  باذـع  یتخبدـب و  دـندنام و  یقاـب  دوخ  تلالـض  رد  ماجرفدـب  موـق  نآ  يهیقب  دـنتفر و  ماـما  فرطب 

-1: هلمج زا  دـش  باجتـسم  موقنآ  قح  رد  مه  ماـما  نیرفن  دوـمرف و  نیرفن  ار  ناـنآ  دروـم  دـنچ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  . دـندومن يرادـیرخ 
رس رب  هکیعقوم  - 2 [ . 166 ( ] دنتـشک ارت  هک  ار  یموق  دشکبادخ   ) كولتق اموق  هللا  لتق  دومرف : دیـسر  شدـنزرف  شعن  رـس  رب  ماما  هکیعقوم 

تدـج تمایق  زور  رد  موق  نیا  نمـشد   ) كدـج کیف  ۀـمایقلا  موی  مهمـصخ  نم  و  دومرف : دیـسر  مساق  ترـضح  دوخ  يهدازردارب  شعن 
موق نیا  زا  ار  ام  ماقتنا  ایادـخ   ) نیملاظلا موقلا  ءـالؤه  نم  اـنل  مقتنا  و  دومرف : شراوخریـش  لـفط  تداهـش  عقوم  - 3 [ . 167 ( ] دشاب ربمغیپ 

مهتعتم ناف  مهللا  : دومرف ماما  دز  ریـشمش  اب  ار  وا  بعک  نب  رحب  تفاتـش و  ماما  شیپ  نسح  نب  هللادبع  هکیماگنه  - 4 [ . 168 ( ] ریگب رگمتس 
هورگ نیا  ایادخ  .) انولتقف انیلع  اودع  مث  انورـصنیل  انوعد  مهناف  ادبا ، مهنم  ةالولا  ضرت  و ال  اددـق ، قیارط  مهلعجا  و  اقرف ، مهقرفف  نیح  یلا 

اریز نادرگم  یضار  نانآ  زا  ار  اهنآ  ماکح  هد و  رارق  یفلتخم  ياههتسد  ار  اهنآ  نک و  هدنکارپ  مه  زا  يدوب  هداد  یـشوخ  نونک  ات  رگا  ار 
دش باجتسم  موقنآ  دروم  رد  ماما  نیرفن  [ . 169 .( ] دنتشک ار  ام  دندش و  ام  نمشد  سپـس  دننک و  يرای  امب  هک  دندرک  توعد  ار  ام  نانآ 

نیرفن رثا  رد  یتح  دروآرب و  نانآ  راگزور  زا  رامد  یفقث  يهدیبعیبا  نب  راتخم  دـید  هحفص 184 ] میهاوخ [  مشش  شخب  رد  هکیروطب  و 
اب گنج  زجب  یهار  دوب  هدـنام  اهنت  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  موقنآ  نیرفن  زردـنا و  دـنپ و  زا  سپ  يراب  . دـیدرگ عطقنم  هیماینب  لـسن  ماـما 

دیامن و عادو  دوخ  يهداوناخ  اب  ات  دش  اههمیخ  هجوتم  رابنیرخآ  يارب  ترضحنآ  اذل  دوب  هدنامن  تداهش  يهیلاع  يهجردب  لین  نایفوک و 
داتفه و درک و  هاگن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دسیونیم  یـسلجم  موحرم  تسا  زیگناتقر  روآنزح و  ردقچ  هرظنم  نیا  مسجت  ۀقیقح 

تفگ هنیکسمالسلا  ینم  نکیلع  موثلکما ، ای  بنیز ، ای  همطاف ، ای  دز  ادص  دش و  همیخ  هجوتم  دید  هداتفا  هتـشک و  ار  دوخ  باحـصا  نت  ود 
تفگ ؟ یکمک هن  دراد و  يروای  هن  هکیسک  دوشن  گرم  میلست  هنوگچ  دومرف  يدش ) گرم  میلست  ایآ  ردپ  يا  ( ؟ توملل تملستسا  هبا ، ای 

ار اهنآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـندرک و  هلان  ناغف و  نانز  سپ  ماـنل  اـطقلا  كرت  ول  تاـهیه  دومرف : ماـما  نادرگرب  نامدـج  مرحب  ار  اـم  سپ 
نماد رب  دـیراب  هش  تخددرک  دوصقم  يهبعک  يوسب  ور  درک  دوردـب  ناوناب  تفگب و  نیا  [ . 170 . ] درک هلمح  نانمـشد  رب  دومن و  تکاس 
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شروای هن  هدنام و  يرای  هن  هکنم  يورهم  رتخد  شکالب  يا  نت  گرم  رب  یـسک  دهدن  نوچ  تفگردـپ  يا  توملل  تملـستسا  تگ  رهگ 
زاب لوهم  تشد  نیا  زا  ار  اـم  سپ  تفگمسب  يدوب  نت  ود  نیا  گرم  غاد  مسک  يدولاـین  را  تسد  نوخب  دوخشربکا  یلع  ساـبع و  هتفر 

رد یتفآ  ار  اطق  رگ  هحفص 185 ] فرژ [  يایرد  نیز  تسین  لحاسب  هر  فرگـش  مهو  نیا  زا  تاهیه  هش  تفگلوسر  كاپ  دقرم  رب  شک 
نزم رب  ملفحم  عمـش  تسنازورف  اترذگرد  انمت  نیا  زا  ارتخد  ردـب  هر  ار  سک  تسین  نابایب  نیزدونغیم  شوخ  نایـشآ  رد  بشمین  دوبن  یپ 

یپ زا  ناـغف  رد  مدـق  دز  نوریب  همیخ  زا  رایرهـشراز  راز  ياـههیرگ  نآ  وـت و  نآ  راـهب  ددرگ  نازخ  رب  لدـبم  نوـچملد  رب  هـیرگ  شتآ ز 
فاصنا هدـب  یتسدـید  چـیه  نمز  هاشنهـش  يا  هللااب  تفگشبنیز  نالان  دروآ  شیپ  هراب  شبکرم  درآ  هک  سک  شدـیدن  نوچمرح  نالازغ 

همهنیا تسا  لهس  تفگ  قشع  هاش  یلست  ار  رهاوخ  دادشیپ  هب  ار  ردارب  درآ  گرم  بسا  شیوخ  تسد  اب  دوخ  هک  نم  نوچ  يرهاوخنم 
مـشچ دنام و  ترـسح  غاد  تیمک  نادیم  يهصرع  يوس  دنارلالجلاوذ  ویدخ  نیز  ریرـس  رب  لاله  رب  یباتفآ  نوچ  نیکم  دشقشع  هار  رد 

یتاذ یثرا و  مشاه  لآ  رد  تعاجـش  يهدـیمح  تفـص  دز  رگـشل  يایرد  رب  ار  دوخ  هنت  کی  درک و  مزج  ار  دوخ  مزع  ماما  يرابتیب  لها 
تسویپ روهظب  مالسلاهیلع  نیسح  زا  اروشاع  زور  رد  هک  یتعاجـش  یلو  دندوب  زاتمم  نیریاس  زا  یتفـص  نینچ  نتـشادب  نانآ  يهمه  دوب و 

ربـص و نمرخ  هک  اههودـنا  اـهتنحم و  مکارتـم  جـجل  اـهیراتفرگ و  ناـشورخ  جاوما  ناـیم  رد  وا  اریز  داد  رارق  دوخ  عاعـشلاتحت  ار  هیقب 
ياهداعلاقراخ راک  یتسارب  تفاین و  هار  شاهشیدـنا  رد  یلزلزت  نیرتکچوک  هک  دوب  رادـیاپ  بلقلا و  تباث  نانچ  دادـیم  داب  هب  ار  یئابیکش 

دوجو اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دید دهاوخن  هدیدن و  ار  نآ  ریظن  تیرـشب  خیرات  هحفـص 186 ] دـش [  هدـید  راوگرزب  نآ  زا  زور  نآ  رد  هک 
وا يارب  ندب  زا  نوخ  نتفر  ددعتم و  ياهمخز  شزوس  رثا  رد  هک  یفصو  لباقریغ  یگتسخ  یباوخیب و  اسرفتقاط و  یگنـسرگ  یگنـشت و 

دزابب ار  دوخ  هکنیا  نودب  لاح  نیع  رد  دوب و  هتخادنا  تریحب  ار  همه  هک  دادـیم  همادا  راکیپ  هب  هدومن و  تمواقم  نانچ  دوب  هدـش  لصاح 
دـنک و در  ار  اهنآ  تالمح  دـننک  هلمح  واب  وس  ره  زا  ات  دوب  نمـشد  یگنج  ياههلیح  اههسیـسد و  مزر و  نادـیم  لاوحا  عاـضوا و  بقارم 

سپ تفگیم و  نخـس  وا  اب  دشیم و  رـضاح  دیوگ  كرت  ار  یگدنز  يهظحل  نیرخآ  هکنآ  زا  شیپ  يدیهـش  ره  نیلاب  رد  وا  . دوشن ریگلفاغ 
شوگب دـندومنیم  بآ  بلط  يو  زا  هک  اهیمخز  زادـگناج  ياـههلان  یفرط  زا  درکیم و  لـمح  اـههمیخ  فرطب  ار  وا  ندـب  شتداهـش  زا 

دوخ تعاجش  نزخم  هب  نیگمهس  تاعاس  مامت  رد  وا  درکیم و  ربارب  نیدنچ  ارنآ  تخاسیم و  رتهزات  ار  شدرد  اهتیمورحم  نیا  دیسریم و 
مالـسلاهیلع ماما  . دشاب طلـسم  دوخ  رب  دناوتب  ات  دروآیم  تسدب  خسار  یمزع  نانچ  رامـشیب  ياهدرد  همه  نیا  عومجم  زا  دومنیم و  هعجارم 

همه اب  دندوزفایم  شنینزان  رکیپ  ياهمخز  رب  امئاد  نانمـشد  ریـشمش  هزین و  دوب و  هتفرورف  نکفادرم  نکـشرمک و  بئاصم  همهنآ  نایم  رد 
دش تارف  دراو  دوخ  بکرم  اب  یگنشت  تدش  زا  یتقو  هک  سب  نیمه  وا  تیمح  تریغ و  زا  تشادن و  تلفغ  دوخ  تیب  لها  زا  لاوحا  نیا 

ندروخ لوغشم  وت   ) تفگ غوردب  درادزاب  بآ  ندروخ  زا  ار  وا  هکنیا  يارب  هفوک  هاپس  زا  یماجرفدب  درم  دشونب  یبآ  يهعرج  تساوخ  و 
رد نمـشد  زا  یـسک  صوـصخب  يهظحل  نآ  رد  تـفگیم و  غورد  درم  نآ  [ 171 ( ] دـننکیم تراغ  ارت  ياـههمیخ  هکیلاـح  رد  یتسه  بآ 

اههمیخ فرطب  دـش و  جراخ  تارف  زا  بآ  ندروخ  نودـب  دوشن  وا  یتیمحیب  رب  لمح  هکنیا  يارب  رهاظب  هحفص 187 ] اما [  دوبن  اههمیخ 
دوخ رابررـش  ریـشمش  يهمعط  دوب  هتفرگ  رارق  شریـسم  رد  هک  ار  یـسک  ره  دـنک  رتسکاخ  دـتفا  هچ  ره  رب  هک  ياهقعاص  دـننام  تفاتش و 

گنج نمشد  ناگدایپ  اب  مه  ینامز  ناراوس و  اب  یتدم  دوب  هدنام  اهنت  شباحصا  نارای و  ندش  هتشک  زا  سپ  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  . دومن
نایرگـشل زا  يدرف  چیه  هک  دوب  يدحب  ماما  يوزاب  يورین  تعاجـش و  . دندرکیم رارف  وا  لباقم  زا  ماجرفدـب  هارمگ و  موقنآ  يهمه  درک و 

تکاله كاخب  وحن  نیمهب  نمـشد  زا  يداـیز  يهدـع  اریز  درکیمن  دورب  ماـما  يدارفنا  يهزراـبمب  دـناوتب  هک  ار  نیا  روصت  دعـس  نب  رمع 
ریغ مالـسلاهیلع  ماما  دسیونیم  بوشآرهـشنبا  . دوب راکهبت  موق  نآ  یمومع  يهلمح  مهنآ  دوب  هدنام  یقاب  هار  کی  طقف  دوب و  هدـش  هتخیر 

اروشاع زور  رد  مالسلاهیلع  ماما  هک  دسیونیم  يدوعسم  [ . 172 . ] داتسرف منهجب  ار  رگشل  نآ  زا  رفن  دوب 1950  هدرک  حورجم  هک  يدارفا  زا 
رفن دـص  رفن  دـص  راب  نیمیـس  يارب  رفن و  هد  رفن  هد  سپـس  رفن  کـی  رفن  کـی  ءادـتبا  داتـسرف  منهجب  دوخ  تسدـب  ار  وجگنج  رفن   1800

نیمی و رس و  تشپ  ولج و  زا  ار  راوگرزب  نآ  دندرک و  عامتجا  وا  رودب  دنتـشاد  هک  یترثک  اب  رگـشل  مامت  رابنیرخآ  دندمآیم و  وا  گنجب 
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یلع رسپ  صخـش  نیا  دینادیمن  رگم  امـش  رب  ياو  مدرم  يا  دز  دایرف  دید  نینچ  ار  عضو  دعـس  نب  رمع  یتقو  [ . 173 . ] دندومن هطاحا  راسی 
يهجیتن اهتیرومأم  نیا  یگنهامه  قیبطت و  زا  ات  دـهد  ماجنا  دراد  یتیرومأم  ره  یـسک  ره  دـینک و  هلمح  واب  وس  ره  زا  تسا  برعلا ) لاتق  )

نازادناریت و ناگدایپ و  ناراوس و  زا  معا  رگشل  بلق  نیحانج و  بیترت  نیا  اب  دیآ  تسدب  تسوا  ندش  هتـشک  هک  هحفص 188 ] يدحاو [ 
درف و رگشل  ناشورخ  يایرد  نایم  رد  مالسلاهیلع  ماما  . دندومن هطاحا  ار  وا  دمآرد و  تکرحب  دوب  ارحص  نآ  رد  هک  یـسک  ره  یلک  روطب 
بلق و تسوـیپ و  مهب  ار  هرـسیم  هنمیم و  هک  دوـمن  هناردـیح  يهـلمح  ناـنچ  تشادـن  ینعم  هرـسیم  هـنمیم و  وا  يارب  درکیم و  هـلمح  اـهنت 

لیدـبت ینیـسح  تعاجـشب  يولع  تعاجـش  یئوگ  هک  دروآ  نانآ  دایب  ار  هتـشذگ  ياهگنج  ياههنحـص  مامت  تخیر و  مهرد  ار  نیحاـنج 
ناـهج نت  همین  ود  اـب  دـنتخاب  رـس  شتبرـض  نیتـسخن  ردریلد  هجنپ  دـصهن و  رازهکی و  ریگ  ریـش  هاـش  يوس  کـیاکی  دـش  . تسا هدـیدرگ 

دـندومن ز ناریـش  اب  هجنپ  تسا  یهبور  لاصخ  شک  ار  ياهلفـسبرعلا  لاتق  نب  اذـه  مکحیو  بعت  شیط و  اـب  دعـس  روپ  تفگدـنتخادرپ 
دشوس راچ  زا  دینک  شنارابریت  وا  درگ  رـسکی  دییآدورف  نیهدنردام  کی  يهداز  تعاجـش  اب  دنردیح  داز  هک  یناریـش  هصاختسا  یهلبا 

رتتخـس يو  رب  هچ  رههلغلغ  نابایب  ردـنا  دـنکف  وا  هلهله  ویرغ و  شیج و  شبنجرـسب  شنادرگ  هیاـس  نامیلـس  نوچ  رپ  زیت  ریت  ناـغرم  رپ 
راقفلاوذ اب  قح  ریشلاصو  ماگنه  کیدزن  دوش  نوچ  لاح  تسنیا  ار  قشع  يرآ  يرآدرو  نوچ  یتشگ  رتخرس  شقوش  خر ز  دربن  یتشگ 

دـش دـیزی  ناوعا  زیربـل ز  دـش  هکـسبزیتس  تشد  یخزود  مسجم  دـش  زیختـسر  نوچ  وا  غیت  رارـش  زايربـیخ  دوـنج  رب  هلمح  درب  يردـیح 
رکش فص  ياههرعن  بیهن  زا  هحفص 189 ] زیرگ [  هار  دش  هتـسب  اهلجا  رب  زیت  غیت  ربا  دیراب ز  نوخ  هکـسبدیزم  نم  له  يهرعن  زا  شومخ 

زا ادن  وا  شوگب  فتاه  زا  دـماشیپ  دـهع  يهفیحـص  شدـنتفرگ  هک  شیک  قشع  ویدـخ  نآ  راکیپ  مرگرفملا  نیا  يهحیـص  رپ  کلف  دـش 
هک سپ  يروآ  گنج  ینک  هک  ور  نیدـب  وتالبرک  اجنیا  تسا و  دـهع  نامه  نیا  الب  ناـفوط  حون  يا  نیـسح  ياـکایربک  هاـگراب  باـجح 

آردـنا وت  ياوأم  ام  لصو  میرح  ياتسد  داد  دـهاوخ  هک  سپ  ام  هر  رد  تسه  هک  نیا  وزاب  تسنیا و  رگا  غیتيرتشم  ار  ـالب  دـش  دـهاوخ 
لامج ریـس  آردـنا  نک  تسوپ  كرت  ریگرب و  ار  زغمهمه  ناروح  اب  دـنهار  رب  مشچ  همطاف  یـضترم و  یفطـصموت و  ياج  اجنیا  تسیلاـخ 

زا همه  اهشکاشک  نیا  تسـس  دهع  رد  مین  نم  اشاح  تفگدیـشکرب  نمـشد  راکیپ  زا  تسد  دینـش  فتاه  زا  تسود  مایپ  نوچنک  تسود 
هچ تست  رهب  هلمج  گنن  هن  تسا و  مان  دـیق  هن  ار  قشعتسا  هناـخ  رد  یـسک  رگ  وت  یئوت  دوخ  تسا  هناـگیب  دوخ  وت ز  يانـشآتست  رهب 

ار دوخ  لتاق  دهع  ضقن  زا  متـسین  شکاشک  نیاتسین  شیوخ  زا  وا  مارآ  شبنج و  تسین  شیب  یـسکع  هنییآ  تروصگنج  هچ  حـلص و 
قح و هار  رد  يزابناج  ماما  یئاهن  فدـه  يراب  [ 174  ] مرـس رب  نارابریت  يا  رابب  نیه  مرتهنـشت  نآ  زا  گرم  رب  نم  هنرودهجب  میوج  یمه 

مالـسلاهیلع رقاب  ترـضح  زا  ربتعم  تیاورب  دومن و  لمحت  ار  یتنحم  الب و  هنوگ  ره  هار  نیا  رد  دوب و  يدـمحا  تعیرـش  ياـیحا  تقیقح و 
هدرک تباصا  ندب  ولجب  ورـشیپ  زا  اهنآ  يهمه  هک  دنتفای  ترـضحنآ  كرابم  ندب  رد  ریـشمش ) هزین و  ریت و  مخز   ) تحارج رب 320  هدایز 

دوخ یفرعم  زا  زاب  دوب  هناردیح  تالمح  مرگرس  هک  دوخ  رمع  قیاقد  تاعاس و  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هحفص 190 ] [ . ] 175 . ] دوب
اذـهب ینافک  مشاهلا  نم  رهطلا  یلع  نبا  انا  : دومرفیم نینچ  نانآ  رب  هلمح  نمـض  وا  دـنیآ  دوخب  تخبنوگن  موقنآ  دـیاش  ات  درکیمن  تلفغ 

یعدـی یمع  دـمحا و  ۀلالـس  نم  یما  ۀـمطاف  ورهزن  قـلخلا  یف  هللا  جارـس  نـحن  یـشم و  نـم  مرکا  هللا  لوـسر  يدـج  ورخفا  نـیح  ارخفم 
مانالا و یف  اذـهب  رـسن  مهلک  سانلل  هللا  ناما  نحن  ورکذـی  ریخلاب  یحولا  يدـهلا و  اـنیف  اـقداص و  لزنا  هللا  باـتک  اـنیف  ورفعج  نیحاـنجلاذ 
[176  ] رسخی ۀمایقلا  موی  انضغبم  ۀعیـش و  مرکا  سانلا  یف  انتعیـش  ورکنی  سیل  ام  هللا  لوسر  سأکب  انتالو  یقـسن  ضوحلا  ةالو  نحن  ورهجن 

نیرتیمارگ ادـخ  رمبغیپ  مدـج  .و  تسا سب  تاهابم  راـختفا و  عقوم  نم  يارب  رخف  نیا  متـسه و  مشاـه  دـالوا  زا  داـهنكاپ  یلع  رـسپ  نم 
ربمغیپ يهعـضب  هک  ارهز  يهمطاـف  .و  میهد ینـشور  هک  میتسه  قلخ  ناـیم  رد  ادـخ  نازورف  غارچ  اـم  هتفر و  هار  نیمز  رد  هک  تسا  یـسک 

هدـش و لزان  ام  لزنم  رد  تسا  قداص  هک  ادـخ  باتک  .و  تسا نم  يومع  تسا  لاـب  ود  بحاـص  هک  راـیط  رفعج  دـشاب و  نم  رداـم  تسا 
میرادـیم و ناهنپ  یهاگ  مدرم  نایم  رد  ار  بلطم  نیا  امامت و  میتسه  مدرم  ناما  اـم  .و  تسا اـم  رد  دـنوشیم  رکذ  ریخب  هک  یحو  تیادـه و 

راـک نیا  رد  میهد و  هحفـص 191 ] بآ [  ادـخ  لوسر  ماج  اب  ار  نامناتـسود  هک  میتسه  رثوک  ضوح  نابحاص  ام  .و  مینک راکـشآ  یهاـگ 
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دوخ یفرعم  نمـض  ماما  . دـنراکنایز تمایق  زور  رد  ام  نانمـشد  تسا و  هعیـش  نیرتیمارگ  مدرم  نایم  رد  ام  نایعیـش  .و  تسین راکنا  ياـج 
نتـشک رد  سک  همه  زا  شیب  نوعلم  رمـش  ؟ متـسه امـش  ربمغیپ  دنزرف  نم  دینادیمن  رگم  دـیاهدش  عمج  نم  نتـشک  يارب  ایآ  دومرفیم  مئاد 

دیهـش رتدوز  ار  ماما  هک  درکیم  صیرحت  ار  بهو  نب  حـلاص  نانـس و  یلوخ و  دـننام  دوخ  ناهارمه  تشاد و  رارـصا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
یلا ۀعیش  ای  مکلیو  : دز دایرف  ماما  دوش  لئاح  مالسلاهیلع  نیـسح  هاگهمیخ و  نیب  ات  درب  هلمح  ماما  مرح  يوسب  یهورگ  اب  رمـش  دوخ  . دننک
امک ابارعا  متنک  نا  مکباسحا  یلا  اوعجرا  هذـه و  مکاـیند  یف  ارارحا  اونوکف  داـعملا  نوفاـخت  ـال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفـسیبا 

رد لقاال  سپ  تسین  یئاورپ  ار  امش  نیـسپزاب  زور  زا  دیرادن و  نید  امـش  رگا  نایفـسیبا  نادناخ  ناوریپ  يا  امـش  رب  ياو  [ . 177 . ] نومعزت
شیکرفک و هورگ  يا  . دـینک عوجر  دوخ  بسح  داژن و  هب  سپ  دـینکیم  لایخ  هکنانچ  دـیتسه  برع  رگا  دیـشاب و  درمدازآ  ناـتيایند  نیا 

حابم دمآ  امـش  رب  رگ  نم  نوخشیپ  دیریگ  برع  رارحا  مسر  شیوخ  باسحا  زا  دـیرآ  دایب  نیهداعم  زا  یمیب  تسین  ار  امـش  رگ  داهندـب 
درک باتع  ناز  رگشل  لیخ  اب  نود  رمشتسخن  نم  نوخ  دیزیرورف  نیه  تسس  دهع  هورگ  يا  دیدرگزابحانج  ار  لیاقع  تشم  نیا  تسین 
هدش بلس  یلکب  مالسلاهیلع  ماما  تقاط  عقومنیا  رد  دندرب و  هلمح  ماماب  اددجم  تشگرب و  رمش  هحفص 192 ] باطتسم [  ویدخ  يوس  ور 

درکیم هدـهاشم  ار  تلاح  نیا  مالـسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ  . دوب لاحیب  هتـسخ و  یلکب  ندـب  زا  نوخ  نتفر  دایز و  تاـحارج  رثا  رد  دوب و 
دعس نب  رمع  ؟ دوش هتشک  هللادبعابا  یشاب و  هداتسیا  وت  هک  تسا  راوازس  ایآ  دعـس  رـسپ  ای  تفگ  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  دعـس  نب  رمع 

زا سپ  ادخب  دیاهدش  تسدمه  نم  نتـشک  يارب  ایآ  دومرفیم  درکیم و  عافد  هدایپ  لاحب  ماما  زاب  دادن و  خـساپ  دـینادرگرب و  ار  دوخ  يور 
دنوادخ دیدرک  نمب  هک  یملظ  تناها و  نیا  تلعب  دنگوس  ادخب  دشاب  نم  زا  رتشیب  ادخ  دزن  رد  شتمرح  هک  تشک  دنهاوخن  ار  یسک  نم 

نوچ تسکش و  ارنآ  دروخ و  شکرابم  یناشیپ  هب  یگنس  انثا  نیا  رد  تفرگ  دهاوخ  امـش  زا  ارم  ماقتنا  دومن و  دهاوخ  یمارگ  زیزع و  ارم 
مـسب : تفگ دیـشک و  نوریب  ارنآ  ماما  دز و  ترـضحنآ  بلقب  هخاشهس  ریت  هلمرح  دـنک  كاپ  مشچ  ربارب  زا  ار  نوخ  دوخ  نماد  اب  تساوخ 

ار یـسک  هارمگ  موـق  نیا  هک  ینادـیم  وـت  اراـگدرورپ  تفگ  درک و  نامـسآب  ور  .و  هلآ هلیع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ۀـلم  یلع  هللااـب و  هللا و 
يرای رگید  دوب و  هدرک  فیعض  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ياوق  فصو  لباقریغ  یگنـشت  رامـشیب و  ياهمخز  . تست ربمغیپ  رـسپ  هک  دنـشکیم 

رد ماما  دز  شاهناش  رب  یتبرـض  تفرـشیپیملاظ و  درکیمن  وا ) نتـشک  روظنمب   ) نتفر کـیدزن  تأرج  یـسک  فصولاعم  تشادـن  تکرح 
دوخ راگدرورپ  اب  داهن و  نآ  رب  ار  شکراـبم  يور  درک و  عمج  ار  نیمز  ياـهکاخ  درکیم  یط  ار  دوخ  یگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  عقومنیا 

. نیثیغتسملا ثایغ  ای  ینثغا  كاوس ، دوبعم  کئالب ال  یلع  اربص  کئاضقب و  اضر  یهلا  هحفص 193 ] تفگیم [ : نینچ  هدومن و  زاین  زار و 
یلال ياهدـنببیکرت  زا  دـنب  ود  دوش  هتفگ ) مظن  هب   ) یـسراف ياویـش  نابز  اب  ساسح  تاظحل  نآ  رد  ماـما  زاـین  زار و  هکنیا  يارب  [ . 178]
يا تفگداهن  نیرفآناج  يهدجـسب  رـس  داتفا و  داهن  نیمز  يورب  وچ  مدـق  نیز  تشپ  زا  . دوشیم هتـشاگن  الیذ  موحرم  رین  ناوید  يهموظنم 

راکب دـیاین  تست  رهب  هن  وک  رـس  نیـسح  رجنح  نیا  هدیـشک و  رجنخ  نیانم  راظتنا  رمع  همه  رد  دوب  زورما  نم  راـکدرک  يا  رگداد  بیبح 
بآ تسنوخ  یگدـنز  بآ  دیـشچ  ریـش  يوج  را ز  رـضخنم  راـنک  رد  شـشرورپ  دوب  هک  يرد  وش  راـثن  تداهـش  سورع  رـس  رب  وـگنم 

رذگب وگب  ابـص  يا  لیلخب  نانج  نشلگ  ردنم  راد  هزین  رـس  تسدب  ناج  دقن  نیا  ناج  درب  هدنز  الب  راد  رگا ز  یـسیعنم  رابیوج  یگدـنز 
زا لاحنیا  رد  هحفـص 194 ] نم [  راذعلگ  دـق و  ورـس  ناوجون  نیب  شیوخ  يانم  حـیبذ  ياجب  نوخ  كاخ و  ردنم  راز  هلال  نیبب  البرکب و 

بـش ار  قشع  جارعمام  ياقل  میرح  تست  ناز  هک  آزاب  ام  يالتبا  يهیداـب  راوسهـش  يا  : دیـسر باـطخ  نینچ  شناـج  شوگب  بیغ  يهدرپ 
يدادام ياقب  اب  ارت  يانف  نیا  تسا  يدـهع  وت  يارب  زا  ام  یئاـم و  يارب  زا  وتاـم  يارـستولخب  قوش  قارب  شوخ  شوخ  نارب  نیه  تسارـسا 

وت هار  بورکاخ  دوخ  تست  مودق  رب  لزا  ام ز  مشچ  هک  آزابام  ياهبنوخ  زا  سک  دربن  نایز  زگره  تسود  ياقل  يدـیرخ  قوش و  يرس ز 
اب لولم  وشم  یتسد  وت  درب ز  ياهلفـس  روام  ياـهتنمیب  تمحر  بآ  تست  زا  روخم  مغ  تخوس  ترگج  شطع  شتآ  رگاـم ز  ياـیبنا  دوب 

یفاک قشع  حیبذ  زا  لیلخ  دابم  وگ  ریگلدام  يالبرک  دنکن  تنت  رب  رازاک  شرف  ياجب  کئالم  لاب  میاهدرتسگام  يامه  درپب  گندخ  رپهش 
باوج را  دینش  روط  هوک  یـسومام ز  يالب  طیحم  ناگتـسکش  یتشک  نیب  زاب  يآ و  يالب  تشدب  وگ  حون  وکام  يانم  حیبذ  وت  ربکا  تسا 
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رکذ درک  خوسنمام  يالتبم  رگن و  البرک  راد  وگ  حیـسم  الب  راد  دربب ز  ناج  هدـنز  رگ  هحفـص 195 ] ام [  ياونین  هگهولجب  وش  زاب  وگ  نل 
دـندرکیم و هاگن  هریخ  توهبم و  همه  هک  دوب  زاین  زار و  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـماام  ياـضق  رب  لزا  دـهع  نت ز  هداد  يا  وت  ثیدـح  لـئاوا 
رس هک  دمآ  ریزب  بسا  زا  دیود  شیپ  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  دسیونیم  دیفم  خیش  دیزرلیم  اهتسد  وا  رس  ندیرب  يارب  دننک  هچ  دنتـسنادیمن 

دش و هدایپ  نوعلم  نآ  دوخ  يزرلیم و  ارچ  دنک  ادج  مه  زا  ار  تیوزاب  ادخ  تفگ  رمـش  داتفا  شمادـنا  رب  هزرل  دـنک  ادـج  ار  راوگرزب  نآ 
مین تعاس و  ود  بیترت  نیدب  [ . 179 . ] دهد ربخ  ار  راک  نایاپ  درب و  دعـس  نب  رمع  دزن  ات  داد  یلوخب  ارنآ  دیرب و  ار  ترـضح  سدـقم  رس 
اهتیا ای  : هفیرـش يهیآ  نیا  اب  ار  وا  دـنوادخ  دیـسر و  تداهـش  يهیلاع  يهجردـب  نارای  سپ  زا  زین  مالـسلاهیلع  ماما  هدـنام  اروشاـع  بورغب 
ههیـش نیمزب  ترـضح  نداتفا  زا  سپ  ماما  ياـفواب  بکرم  [ . 180 . ] دومرف حور  ضبق  . ۀیـضرم ۀیـضار  کـبر  یلا  یعجرا  ۀـنئمطملا  سفنلا 

دنچ دگل  برـضب  زین  بسا  دـندز  شیاپب  يریت  هکنیا  ات  تشگیمن  مار  ناویح  نآ  دـنریگب  ارنآ  دنتـساوخ  تشگیم  ماما  فارطا  دیـشکیم و 
دومن هتـشغآ  ماما  نوخب  ار  دوخ  لکاک  رـس و  ناویح  نآ  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  زا  دومن و  یمخز  هتـشک و  ار  رفن 

[ . 181 . ] دندروآرب دایرف  نویش و  دندید  ناشیرپ  هحفص 196 ] تلاحب [  ماما و  نودب  ارنآ  مایخ  لها  وچ  دیود و  اههمیخ  يوسب  نانزههیش 
هشوت یتام  هک  هنوگنیا  رگم  ياهتخاب  دوخ  هک  هداد  خر  هچ  وت  اب  سرف  يا  : دوب نینچ  مالسلاهیلع  نیسح  رتخد  هنیکس  ترـضح  لاحنابز  و 

يا رگم  ماگل  هن  نیز و  هن  تساجرب  وت  یباکر ز  هنمارخ  ياج  ارت  تسا  تشهب  هاگارچ  هک  ماقم  هردس  هشداپ  سرف  نویامه  ياياهتخادنا 
يادص دوب  مرح  لها  همه  ربدیما  کیپ  يا  يدمآ  یمه  وت  لیهص  ات  ياهتخادرپن ؟ شیوخ  اب  هک  هتفر  الب  هچمانا  هاش  رـسب  اپ  کبـس  کیپ 

رگاياهتخات شمرح  رب  نانزههیـش  سرفیاک  دیـسر ؟ هچ  ار  مرح  دـنوادخ  راب  نیا  رگمدیهـش  هاش  ام  شـسرپ  یپ  دـیآ ز  کنیاک  دـیون  وت 
نامیلـس تخت  وگ  تسار  رـس  رب  مکاخ  وت  جات  نوخب  هدولآ  هچ  زربخ  سیقلب  رب  شنیگن  نامیلـس و  ریـس ز  هدـنخرف  دـهده  يا  ياهدروآ 

دوش بآ  زا  دـهاوخ  باحـس  هیاس  دـنکف  شرماب  هک  ار  یهـش  نآ  هحفـص 197 ] ياهتخاـس [  يرپ  ریت  زا  ربخ  رهب  وت ز  ؟ رگم داـب  رب  هدـش 
وت ياهتخارفارب  قویعب  هلان  نینچ  هک  ؟ بآ بل  رب  شبل  هنشت  رگم  هتشک  ياهدید  بارس  جوم  دنز  رایت  يهجل  رب  هنعطبایان  ملاع  رد  كاخ 
دوخ نامشچب  وت  يدید  شنوچ  هک  يوگ  نمب  تسار  سرف  يايدید  شنود  نمـشد  هپـس  نایم  رد  يدید  شنوگن  نیز  رـس  ناطلغ ز  هک 

نژاریش هش  هبور  يهتشک  رگم  دش  وت  نت  لای و  لکاک و  نیا  زا  دیآ  نوخ  يوب  ياهتخانشن ؟ وت  دوب  يرگید  لیتق  ایيدید  شنوخب  هتشغآ 
رمع [ 182  ] ياهتخادـنا رب  رحب و  رد  هلغلغ  نینچ  هک  ؟ وت نمرخ  رب  هدز  شتآ  هک  قرب  وگ  شاف  وت  ندـید  زا  دـش  بآ  نم  يهدرـسفا  لدوت 

هدیدرگ و بسا  راوس  رفن  هد  داد  روتسد  دوب  هدیسر  وا  تسدب  اعوسات  زور  رد  رمش  يهلیسوب  هک  دایزنبا  يهمان  دافم  يارجا  رد  دعس  نب 
باتفآ [ . 183 . ] دش هتسکش  زین  ندب  تشپ  ياهناوختسا  هکیروطب  دندومن  بوکدگل  نابـسا  مس  ریز  رد  هحفص 198 ] ار [  ماما  رهطم  ندب 
عیاجف هلـسلس  کی  دوخ  عولط  اـب  ادرف  اـت  تفریم  برغم  فرطب  مک  مک  دوب  زور  نآ  رد  خـیرات  عیاـجف  نیرتگرزب  رظاـن  هک  اروشاـع  زور 

هحفص 200 ] دنک [ . دهاشم  دش  دهاوخ  هداد  حرش  یتآ  شخب  رد  هک  ار  يرگید 

تیبلها تراسا  اروشاع و  زا  سپ  عیاقو  حرش 

لاوما تراغ  مایخ و  ندز  شتآ 

ۀجح ) داـهن ارحـص  رد  يور  ناـشوپهدرپ  داـبب  شتآ  نآ  زا  دـش  نید  هناخرـس  درک  رب  اوـنین  زا  نآ  دود  روهلعـش  برثـی  هب  دـش  هک  یـشتآ 
تیمحیب و مدرم  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  دوب ، اههمیخ  ندز  شتآ  البرک  يهنحـص  تالاح  نیرتزیگنانزح  ( رین مالـسالا 
هدرک و لواـپچ  دوب  دوجوم  اـههمیخ  رد  هچ  ره  دـندش و  اـههمیخ  ضرعتم  برع  مسر  تیناـسنا و  لوصا  تیاـعر  نودـب  یتح  بصعتیب 

عقوم قدـنخ  رد  اـههمیخ  تشپ  رد  هک  ار  یـشتآ  سپـس  دـندرب و  تراـغب  هدیـشک و  اـهنآ  شوگ  زا  زین  ار  لاـسدرخ  نارتخد  يهراوشوگ 
نماد هکیلاح  رد  دنتخاس  هدنکارپ  راخ  زا  رپ  يارحـص  نآ  رد  ار  ناکدوک  نانز و  دـندنکفا و  اههمیخ  لخادـب  دـندوب  هدرک  نشور  گنج 
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هورگ نآ  تسدبدمآ  رگتراغ  هپس  هگرخ  يوس  دمآ  رس  رب  رگشل  هاش و  راک  وچ  هحفص 201 ] تخوسیم [ ! هتفرگ و  شتآ  نانآ  زا  یضعب 
هک ار  هگهمیخ  نآ  همه  شتآ  دـندزهارمگ  موقنآ  فک  ردـنا  داتف  هاش  هگرخ  رد  دـب  هک  يزیچنآ  رهتوبن  ثاریم  تفر  امغی  هب  تورمیب 

تسد و يدومن  مطالت  رد  دش  نیمود  لوتبرامیب  هاش  يهمیخب  ات  دش  یمه  ران  يهلعش  نآ  طیحم  دش  هگرخبار  هم  رهم و  شدود  دینازوس 
هدز شریوصت  هک  مناوتان  مغ  نیا  ریرحت  زا  نمدش  نوخ  يایرد  شاهصغ  نآ  زا  لد  دش  نورب  یهاگ  همیخ و  رد  یهگمگ  نتـشیوخ  ياپ 

هچ يدوب  یکدـنا  مغ  رگ  يدوب و  هچ  يدوب  یکی  مدرد  رگاوکین  رعـش  نآ  تفگب  ینعم  نیا  رد  ورین  هزیکاپ  فراع  نآ  رگممناـجب  شتآ 
اهنآ لد  رد  تیناسنا  محرت و  زا  يرثا  نیرتکچوک  اریز  دندرب  تراغب  مه  ار  هتخوس  ياههمیخ  تمهنود  ماجرفدـب و  موقنآ  [ 184  ] يدوب

انب دنکیم  مرـش  نآ  ریرقت  زا  ياهدنـسیون  ره  هک  دز  رـس  یئاهراک  زور  نآ  رد  تخبنوگن  نایهاپـس  نآ  یتریغیب  یتسپ و  زا  . تشادـن دوجو 
شتآ ماگنه  باذعلا  ۀنعللا و  هیلع  رمـش  [ . 185 . ] دندرب تراغب  زین  ار  وا  نهریپ  یتح  هدرک و  هنهرب  ار  ماما  رهطم  ندـب  نیخروم  يهتـشونب 

یلو دناسر  لتقب  دوب  لیلع  هتـشاد و  هدعم  يرامیب  عقومنآ  رد  هک  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  تساوخیم  لاوما  تراغ  اهرداچ و  ندز 
مدید ار  وا  تیب  لها  نارهاوخ و  نارتخد و  نانز و  نم  دنگوس  ادخب  دیوگ  ملسم  نب  دیمح  . دنتـشادن اور  ار  لافطا  رامیب و  نتـشک  ياهدع 
میتفر نیسحلا  نب  یلع  فرط  نآ  زا  سپ  دندرگن  هحفص 202 ] کیدزن [  نانآب  ات  دندادیم  مدرمب  دندرکیم و  نوریب  ار  دوخ  ياهـسابل  هک 

كدوک نیا  هللا ! ناحبس  متفگ  نم  میشکب  مه  ار  رامیب  نیا  دنتفگ  دندوب  رمش  اب  هک  اههلاجر  زا  ياهدع  دوب  هداتفا  يرامیب  رتسب  يور  وا  و 
تارهاط مایخ  فرطب  دعس  نب  رمع  ماگنه  نیا  رد  مدرک  عفد  يو  زا  ار  هورگ  نآ  رش  مدیشوک و  نم  تسه  مه  رامیب  نآ  رب  هوالع  تسا و 

دیناسرب و همدص  اهنز  نیاب  دیرادن  قح  امش  زا  مادکچیه  تفگ  دوخ  نارایب  دعسنبا  دندرک  نویش  هجـض و  دندید  ار  وا  هک  نانز  دمآ و 
ار نانآ  يهدش  تراغ  ياهسابل  ات  دنتساوخ  دعـسنبا  زا  مرح  نانز  . دینزن یبیـسآ  مه  رامیب  ناوج  نیاب  دیوش و  کیدزن  نانآ  ياهرداچب  ای 

چیه دنادرگرب و  تسا  هدرک  تراغ  ار  اهنیا  ياهـسابل  یـسک  ره  تفگ  دعـس  نب  رمع  دنناشوپب  ار  دوخ  ياهندب  اهنآ  يهلیـسوب  دنهدزاب و 
بش [ . 186 . ] دـینک تـبقارم  اـهنیا  زا  تـفگ  داد و  رارق  تـیب  لـها  تظفاـحم  يارب  ار  یهورگ  سپـس  دادـن  يرثا  بـیترت  وا  فرحب  سک 

هچ یبش و  هچ  اما  دیـسریمارف  دوب  کیرات  همین  هام  شبات  رثا  رد  هک  مهدزاـی  بش  درکیم و  بورغ  اروشاـع  زور  باـتفآ  مک  مک  : مهدزاـی
رد دنک  تکرح  هفوکب  حبص  هک  تسا  تحارتسا  لوغشم  دوخ  يهدروخمخز  هتسخ و  نایهاپس  اب  دعـس  نب  رمع  فرط  کی  رد  ؟ ياهنحص

لاحنابز دنتسه  هلان  نویـش و  لوغـشم  هتخوسمین  ياههمیخ  لخاد  رد  رمبغیپ  نادناخ  يهدیدغاد  ياهنز  لاسدرخ و  ناکدوک  رگید  فرط 
ار تمایق  حبص  رگا  هحفص 203 ] تفگیم [ : هک  دهدیم  شیامن  یبوخب  بش  نآ  رد  ار  تیب  لها  لاح  عضو  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 

شکرد نانع  یتخل  دوخ  راـجنهان  رود  زا  کـلفبشما  تسبل  رب  ترـسح  ناـج ز  لولم و  ناـج  زا  بیبط  بشما  تسا  بشنآ  تسه  یبش 
ای بر  ای  رکذ  رد  نوچ  وتیب  بنیز  هک  نک  اشامت  باوخ و  زا  نک  رب  رس  یکی  ناج  ردارببشما  تسا  بکوک  اب  ارم  نوگانوگ  ياهتیاکش 
نم بالقنا و  رپ  ناهجبشما  تسا  بلطم  نارازه  لد  ردـنا  ود  ره  اب  ارم  مدـمه  نابراس  اـب  تنت  یلوخ و  ناـمهم  ترـسبشما  تسا  بر 

فلز و یلیل ز  لمحم  ددـنبن  بشما  نابراس  اب  وگببشما  تسا  بت  باـت و  رد  راـمیب  شوخ و  باوخ  رد  وت  تشحو  رپ  تشد  نیا  بیرغ 
بـشما تسا  بنیز  لاحب  نمـشد  يهدـید  نایرگ  هک  نیب  نابیرغ  ماـش  اـیب  وگ  ارهزب  نم  زا  ابـصبشما  تسا  برقع  رد  رمق  ربکا  ضراـع 

یلو دـندوب  هدـینارذگ  راختفا  تزع و  لاـمک  رد  ارنآ  زا  شیپ  بش  دوب  ربمغیپ  نادـناخ  يارب  یئازتشحو  بش  هچ  ۀـقیقح  بشنآ  [ 187]
رد شرهطم  رـس  هتـشگ و  ناروتـس  مس  بوکدـگل  ماما  كرابم  ندـب  دوب  شوماخ  ناشلفحم  عمـش  هتـشگ و  نانمـشد  ریـسا  مهدزای  بش 

دایزنباب دوخ  يزوریپ  حـتف و  رب  ینبم  ياهمان  اروشاـع  رـصع  دعـس  نب  رمع  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  اریز  دوب  یلوخ  يهناـخ 
زا هک  ملسم  نب  دیمح  یحبـصا و  دیزی  نب  یلوخ  يهلیـسوب  زین  ار  ماما  كرابم  رـس  دومن و  شرازگ  واب  احورـشم  ار  راک  نایرج  تشون و 

دوب هتسب  هرامالاراد  دوب و  رید  دش  هفوک  دراو  مهدزای  بش  رد  یلوخ  هحفص 204 ] یتقو [  يربط  تیاورب  داتسرف و  واب  دوب  ناسیونخیرات 
دـش هناخ  نوردناب  تشاذـگ و  یئوشتخر ) تشط   ) هناجا ریز  رد  ار  كرابم  رـس  تفر و  دوخ  لزنمب  ورنیا  زا  دور و  اجنآب  هنابـش  تساوخن 

روصتب هک  ینارکیب  تورث  هب  ار  وا  تفر و  دوب  تومرـضح  لها  زا  کلام و  رتخد  راون  ماـنب  هک  اـهنآ  زا  یکی  شیپ  تشاد  نز  ود  وا  نوچ 
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یناج و وت  لثم  دزن  رد  تسا  لاحم  نم  هک  دومن  دای  مسق  دش و  ربخاب  رما  تقیقح  زا  نز  . داد هدژم  تفرگ  دهاوخ  شاداپ  دایزنبا  زا  دوخ 
درک هدهاشم  دوب  انیب  نشور و  داهنكاپ  نز  نآ  تریـصب  يهدید  نوچ  تفاتـش و  رـس  بناجب  دش و  نوریب  قاطا  زا  مرب  رـسب  یترطفتسپ 

نز نآ  تفگب  یلوخب  . درب دایزنبا  شیپ  ار  رس  نآ  یلوخ  دش  حبص  نوچ  تسا و  نایتوکلم  ناگتشرف و  فاطم  ماما  رهطم  رـس  بشنآ  هک 
یگنج نادیم  متـشادنپ ز  هک  رد  یتفوک  نانچياهدروآ  رهوگ  رویز و  رز و  بش  همین  نارگتراغ  دـننامبياهدروآرد  اپ  زا  زاب  ار  هک  اسراپ 

روـنا هـم  نودرگ  نـم ز  روـنیب  گـنت و  يهـبلک  نـیا  ردياهدروآ  رکیپیب  ناــمهم  هـک  هآ  تـفگ  رــس  هدروآ  تـسناد  وـچياهدروآ  رس 
نیقیياهدروآ ربـمغیپ  هبـش  رـس  اـجک  زا  بش  همین  نیا  رد  مریمبياهدروآ  رـشحم  نینچ  نیا  وت  هک  رگم  هدـیمد  يروص  لیفارـسياهدروآ 

هحفص 205 ] ياهدروآ [ ! ردام  اب  وت  ار  رسپ  وت  هارمه  تسه  همطاف 

تراهط تصمع و  تیبلها  تراسا 

مرحم مهدزای  زور  ( موثلکما زا  ) انیب دنت  ۀـمایقلا  موی  یلا  یلازت  مل  کتویح  تماد  ولفانیتتـشم  دالبلا  یف  کتانب  ایابـسلا  یلا  ترظن  ول  مطافأ 
اهنآ دندرک و  هناور  هفوک  يوسب  زاهجیب  نارتش  اب  دوب  اهنآ  نایم  رد  زین  داجـس  ترـضح  هک  ار  مرح  لافطا  نانز و  مامت  يرجه  لاس 61 

هتشغآ ياهندب  هب  تیبلها  مشچ  نوچ  . دنداد روبع  دوب  هداتفا  زیگناتنحم  نوخرپ و  تشد  نآ  رد  ناشداسجا  هک  ءادهـش  هاگلتق  رانک  زا  ار 
بنیز ترـضح  یتقو  . تفریم نامـسآب  اهنآ  زوسلد  زیگنامغ و  يادـص  هک  دـندرک  نویـش  هلان و  نانچ  داـتفا  ءادهـش  يهراـپ  هراـپ  نوخب و 
ربمغیپ هب  باطخ  نمض  هدومن و  هنیدم  فرطب  ار  دوخ  يور  سپس  درک و  هجـض  رایتخایب  دید  ار  ردارب  رـسیب  رهطم و  ندب  مالـسلااهیلع 

نیا هحفـص 206 ] تست [ ؟ نیـسح  نافوط  هتـسکش ز  یتشک  نیو  تست  نیـسح  ناطلغ  هدـش  نوخب  رهوگ  نیا  . دوب نینچ  شلاحنابز  مرکا 
ناشخرد باتفآ  هدرپ  رد  ور  هتفهن  نوماه  يهریت  رابغ  زا  نیا  ؟ تست نیسح  ناشیرپ  ياهفلز  رات  زا  نهریپ  هدرک  دوخ  نت  رب  هک  یفـسوی 

نفک شمیسن  هدرک  هک  يرکیپ  نیا  ؟ تست نیسح  ناشطع  بل  اب  هدرک  دوردب  تایح  يهمـشچرس  هک  ماکهنـشت  رـضخ  نیا  ؟ تست نیـسح 
زابهاش نیا  ؟ تست نیـسح  نابیرگ  كاچ  هدومن  لگ  نوچ  وا  غاد  ارهز ز  هک  هتفکـش  يهلال  نیا  ؟ تست نیـسح  نابایب  گیر  ناـینرپ  زا  ربب 

ار ردارب  يهدش  بوکدگل  نوخب و  هتـشغآ  ندب  نآ  زا  سپ  [ 188 [ ؟ تست نیسح  ناکیپ  شرع ز  يوسب  رپهش  زاب  هدرک  هک  تداعـس  جوا 
ریرـس ثراو  يانک  زان  باوخ  سپـس  نیبب و  ام  لاوحا  نک  زاب  هدید  نوخ  رتسب  هب  شوخ  هتفخ  يا  : تفگ نینچ  هداد و  رارق  باطخ  دروم 

هحفص 207] نک [  زارد  ناشیا  يریگتسدب  یتسد  رگن  الب  رحب  يهطروب  دوخ  نالفطنک  زامن  دوخ  نفکیب  ناگتـشک  رب  زیخ  ياپب  تماما 
رتش رب  راوس  ار  ام  ناوراک  ریم  يا  دـش  ماش  حبـص  زیخربنک  زارب  مشوگ  نک و  مندرگب  یتسد  راگزور  تسد  زا  ملد  رد  تساـهدرد  سب 

نینوخ رکیپ  تیب  لها  زا  کی  ره  سپـس  [ 189  ] نک زاجح  يوسب  هناور  رگد  راب  سارهرپ  تشد  نیا  زا  ریگب و  ام  تسد  اـینک  زاـهجیب 
هدیـشک و نوریب  ءادهـش  هاگلتق  زا  ار  اهنآ  لدگنـس  موق  نآ  هرخالاب  ات  تفگیم  واب  ار  دوخ  ياهدرد  هلان  هآ و  اب  هتفرگرب و  رد  ار  يدـیهش 

نایم رد  ءادهـش  ياهندب  یلو  دـندرپس  كاخب  ار  اهنآ  هدـناوخ و  زامن  دوخ  ناگدشهتـشک  داسجا  رب  هیماینب  هاپـس  دـندومن و  هناور  هفوکب 
هدمآ و اجنآب  دساینب  يهلیبق  زا  ياهدع  اروشاع  موس  بش  هکنیا  ات  دندنام  نایرع  نازوس  باتفآ  ولج  رد  زیخالب  تشد  نآ  نوخ  كاخ و 
رد هک  دـساینب  زا  یتعاـمج  دـش  راپـسهر  هفوک  يوسب  ـالبرک  زا  دعـس  نب  رمع  هکنآ  زا  سپ  دـسیونیم  دـیفم  خیـش  . دـندرک نفد  ار  اـهنآ 

نیـسح سدقم  رکیپ  ینعی  دـندرک  ناشنفد  هدـناوخ و  زامن  اهنآ  رب  هدـمآ و  شنارای  ماما و  يهرهطم  داسجا  دزن  هب  دـندوب  نکاس  هیرـضاغ 
بانجنآ و ياپ  رانک  ار  ربکا ) یلع   ) نیسحلا نب  یلع  شدنزرف  دندرک و  نفد  تسوا  رهطم  دقرم  نونکا  هک  یئاج  نیمه  رد  ار  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع یلع  نب  سابع  دندرپس و  كاخب  اجنآ  رد  هدروآ و  درگ  ار  یگمه  هدنک و  ماما  ياپ  نیئاپ  رد  یلادوگ  زین  رگید  يادهش  يارب 
هحفص 208 ] [ . ] 190 . ] دندومن نفد  تسوا  ربق  نونکا  هکیئاجنامه  هیرضاغ  هار  رس  رد  ینعی  دوب  هدش  هتشک  هک  یلحم  رد  مه  ار 

دایزنبا سلجم  هفوکب و  تیبلها  دورو 
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دیـس » بعتلا مهاضنا  دـق  بصاونلا  يرـسا  بصن  یف  هللا  لوسر  تیب  لها  وبطعلا  بلقلا و  طع  بویجلا و  قش  هل  لقی  ءزر  یلع  ءاکبلا  لق 
هداد روتسد  دایزنبا  دندرک  هفوک  دراو  دوب  اهنآ  شیپاشیپ  رد  ءادهش  ياهرـس  هکیلاح  رد  ار  ءارـسا  مرحم  مهدزاود  زور  حبـص  « مولعلارحب
لها ریـسم  هدرک و  قرق  ار  اههار  مه  شنایرگـشل  زا  يدایز  يهدع  اب  دنیایب و  هحلـسا  لمح  نودـب  دـیاب  اهنآ  ياشامت  يارب  یلاها  هک  دوب 
مدرم دندیـسر  هفوک  یکیدزن  هب  نوچ  دومیپ و  هار  ناریـسا  هارمهب  دعـس  نب  رمع  دـسیونیم  سواـط  نب  دیـس  . دوب هتفرگ  رظن  تحت  ار  تیب 

: دنتفگ دیاهداوناخ )؟ مادـک  زا  ناریـسا  امـش  ( ؟ نتنا يراسا  يا  نم  تفگ : هفوک  نانز  زا  ینز  دـندوب  هدـمآ  درگ  اهنآ  ياشامت  يارب  هفوک 
اههچوـک رد  ار  اـهنآ  هـک  دوـب  هداد  روتـسد  مدرم  باـعرا  يارب  داـیزنبا  [ . 191 ( ] میدـمحم لآ  زا  ناریـسا  اـم  ! ) دـمحم لآ  يراـسا  نحن 

عـضو هکیروطب  دندوب  هحفـص 209 ] هتـشاذگ [  ار  لاجنج  وهایه و  يانب  داـیزنبا  روتـسدب  هفوک  شاـبوا  لذارا و  لاـحنآ  رد  دـننادرگب و 
مالـسلااهیلع بنیز  ترـضح  . دـندرکیم هیرگ  تیب  لها  تراساب  مه  هفوک  نادرم  نانز و  زا  ياهدـع  دوب و  هدـش  داجیا  ياهدـننک  تحاراـن 

رد ! دیشاب شوماخ  دومرف  رما  يهغیصب  دومن و  توعد  توکسب  ار  اهنآ  دوخ  نیشنلد  یتوکلم و  مالک  اب  یئاههنحـص  نینچ  زا  روبع  نمض 
هک باذـج  مکحم و  یگنهآ  اب  هاگنآ  دـشن  هدینـش  زین  اهرتش  گنز  يادـص  یتح  دـندش  شوماـخ  هفوک  مدرم  اـهنت  هن  وا  مـالک  ذوفن  رثا 

، ۀفوکلا لها  ای  دعب  اما  : دومرف نینچ  ربمغیپ  نادناخ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  تشاد  ع )  ) یلع شردـپ  يادـصب  لماک  تهابش 
نوذـختت اثاکنا ، ةوق  دـعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  ۀـنرلا ، تأدـه  ۀـعمدلا و ال  تأقر  الف  ؟ نوکبتأ ردـغلا  لتخلا و  لها  اـی 

الا ةدوحلم  یلع  ۀضفک  وا  ۀنمد  یلع  یعرمک  وا  ءادعالا  زمغ  ءامالا و  قلم  و  فطنلا ، فلـصلا و  الا  مکیف  له  الا و  مکنیب ، الخد  مکنامیأ 
، الیلق اوکحضا  اریثک و  اوکباف  هللاو  يا  نوبحتنت ؟ نوکبتأ و  . نودلاخ متنا  باذعلا  یف  مکیلع و  هللا  طخـس  نا  مکـسفنا  مکل  تمدق  ام  ءاس 

ذالم ۀنجلا و  لها  بابش  دیـس  ءایبنالا و  متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینا  و  ادبا ، اهدعب  لسغب  اهوضحرت  نل  اهرانـش و  اهراعب و  متبهذ  دقلف 
يدـیالا و تبت  یعـسلا و  باخ  دـقلف  اقحـس  مکل و  ادـعب  نورزت و  ام  ءاس  الأ  . مکتنـس ةردـم  مکتجح و  رانم  مکتلزاـن و  عزفم  مکتریخ و 

ياو متیرف ؟ هللا  لوسرل  دبک  يا  نوردتأ  ۀفوکلا  لها  ای  مکلیو  . ۀنکسملا ۀلذلا و  مکیلع  تبرض  هللا و  نم  بضغب  متؤب  ۀقفـصلا و  ترـسخ 
؛ ءاهوش ءاقرخ  اهـضعب ) یف  و   ) ءامقف ءاوس  ءاقنع  ءاعلـص  اهب  متئج  دـقل  ؟و  متکهتنا هل  ۀـمرح  ياو  متکفـس ؟ هل  مد  ياو  متزربا ؟ هل  ۀـمیرک 

مکنفختسی الف  هحفص 210 ] نورصنت [ . متنا ال  يزخا و  ةرخالا  باذعل  امد و  ءامـسلا  ترطق  نا  متبجعفا  ءامـسلا ، ءالم  وا  ضرالا  عالطک 
يا هفوـک و  لـها  يا  : هفیرـش يهـبطخ  يهـمجرت  [ . 192  ] داـصرملابل مـکبر  نا  راـثلا و  توـف  فاـخی  ـال  رادــبلا و  هرفحی  ـال  هناـف  لـهملا 

ار دوخ  يهتـشر  هک  دـیتسه  ینزنآ  دـننام  امـش  دوشن ، شوماخ  ناتيهلان  دتـسیان و  ناتگـشا  ؟ دـینکیم هیرگ  ایآ  نارگهلیح  نازابگنرین و 
زج امـش  رد  ایآ  . دیتشگزاب دوخ  رفکب  هتـسسگ و  ار  دوخ  نامیا  يهتـشر  زین  نانیدـیب  امـش  درکیم  رات  رات  دوشگیم و  زاب  دـیباتیم و  مکحم 

هلبزم رد  هک  دیتسه  یهایگ  دننام  امش  ؟ تسه يرگید  زیچ  نانمـشد  يزاونهمـشرک  نازینک و  یئوگقلمت  يدنـسپدوخ و  فازگ و  فال و 
دنوادخ بضغ  مشخب و  دیاهداتـسرف و  يدب  يهشوت  دوخ  ترخآ  يارب  هک  دینادب  دنیارآیم  ار  هدرم  ربق  نآ  اب  هک  ياهرقن  لثم  ای  دیوریم و 

اریز دیدنخب  رتمک  دینک و  هیرگ  دایز  دیاب  ادخب  يرآ  دینزیم ؟ نویش  دینکیم و  هیرگ  ایآ  . دنام دیهاوخ  نادیواج  یهلا  باذع  رد  راتفرگ و 
تلاسر و ندعم  ءایبنا و  متاخ  دـنزرف  نوخ  هنوگچ  دـیئوشب  ارنآ  دـیناوتیمن  زگره  هک  دـیاهدومن  هدولآ  یگنن  راع و  نانچ  هب  ار  دوخ  نماد 

نیناوق ربهر  امـش و  هار  غارچ  وا  دـیربیم و  هانپ  واب  ثداوح  رد  هکنیا  اب  ؟ تسـش دـیهاوخ  ار  ناتناکین  هاگهانپ  تشهب و  لها  ناـناوج  رورس 
رگید امـش  شـشوک  یعـس و  دیاهدنام ، رود  ادخ  تمحر  زا  دـیاهدش و  بکترم  ار  یهانگدـب  امـش  هک  دـینادب  ؟ دوب امـش  تعیرـش  نید و 
تلذ يهکس  دیدش و  راتفرگ  ادخ  مشخب  دیدید و  نایز  دوخ  يادوس  هحفص 211 ] رد [  دش و  هدیرب  راک  زا  امش  ياهتسد  درادن  ياهدئاف 

دیروآ نوریب  وا  زا  ینادناخ  هچ  دیدیرب و  ادخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  دینادیم  ایآ  هفوک  مدرم  يا  امش  رب  ياو  . دش هدز  امش  مانب  تنکسم  و 
هک دـیداد  ماجنا  عینـش  حـیبق و  اوراـن و  تخـس و  گرزب و  رایـسب  يراـک  ؟ دـیدرک کـته  وا  زا  یمارتحا  هچ  دـیتخیر و  وا  زا  ینوخ  هچ  و 

اوسر ترخآ  باذـع  انیقی  درابب ؟ نوخ  هثداح  نیا  رد  نامـسآ  رگا  دـینکیم  بجعت  امـش  اـیآ  تفرگارف و  ار  نامـسآ  نیمز و  نآ  یئاوسر 
وا دنکن و  یتدشیپ  دنوادخ  رب  یسک  اریز  دنکن  رسکبس  ار  امش  هزور  دنچ  تلهم  نیا  درک  دهاوخن  کمک  ار  امش  یـسک  تسا و  رتهدننک 
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يراج مدرم  مشچ  زا  گشا  جیهم  يهبطخ  نیا  رثا  رد  . تسا امش )  ) هاگنیمک رد  امش  راگدرورپ  امتح  دسرتیمن و  ماقتنا  تقو  نتـشذگ  زا 
يارب دعـس  نب  رمع  دـندوب  ندینـش  يایهم  رتشیب  مدرم  تفگیم  نخـس  وا  هچ  ره  تشگ  رادـیدپ  اهزغم  رد  يرکف  تکرح  کی  اـنآ  دـش و 

شردارب رـس  ندید  زا  وا  ات  دربب  يربک  بنیز  يهواجک  ولج  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  داد  روتـسد  رمـشب  یلامتحا  ثداوح  زا  يریگولج 
الاله ای  : تفگداتفا ردارب  رس  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  مشچ  یتقو  درب و  ولج  ار  ماما  سدقم  رـس  داهنتسپ  نوعلم  نآ  دوش  تکاس 
دومن مامت  ار  شلامک  نوچ  هک  یهام  ياابوتکم  اردـقم  اذـه  ناک  يداؤف  قیقـش  ای  تمهوت  امابورغ  يدـباف  هفـسخ  هلاغ  الامک  متتـسا  امل 

زا ارچ  هحفـص 212 ] دـشاب [ . نینچ  اـم  ریدـقت  تشونرـس و  هک  مدرکیمن  ناـمگ  مبلق ، يهراـپ  يا  . درک بورغ  دوبر و  رد  ار  وا  فوـسخ 
یتفر ناگناگیب  يهناخ  رد  ارچ  ینامهم  هب  ؟ يدوب اجک  بشید  يرتسکاخ  رپ  كاخ و  رپ  ارچ  يدوب  ادـج  نوخ  رپ  رـس  يا  شود  ناـهرمه 

یکیيدوب اود  یئوراد  هنوگ  نیا  ارت  مخز  رگم  رتسکاخ  هدیشاپ  ترس  تاحارج  يور  رب  هکيدوب  انشآ  رس  يا  يزور  ام  اب  هچ  زا  يدیرب 
تـسد رد  وت  ار  بشید  میدوب  ام  رمـش  يافج  راتفرگيدوب  افج  زا  ناهنپ  تشط  ریزب  دیوگ  یکی  رـس  يا  رونت  جنک  رد  دوب  اج  ارت  دـیوگ 

زا سپيدوب  ادخ  شرع  تنیز  رـس  يا  يزور  رخآ  وت  اهخبطم  جـنک  رد  ناهـش  جـنگ  يا  وت  ياج  دـبنيدوب  التبم  هگرحـس  ات  رـس  يا  هک 
يدرک مقر  ار  تبیصم  نیاک  يدوج  تسد  مدنامهيدوب  اوسام  زا  اوس  رـس  يا  لزا  زا  انامه  يراوخنیدب  دش  یک  اوسام  رد  يرـس  نتـشک 

هدـناوخ و هفوک  رازاب  رد  یئاههبطخ  زین  موثلکما  ماـما و  رتخد  همطاـف  نینچمه  [ 193  ] يدوب ادـج  نت  زا  ناج  ناج و  زا  نت  شاک  ایادـخ 
هب هدومن و  محرت  تیب  لها  ناکدوکب  مدرم  هفوک  رد  ءارـسا  ندـنادرگ  عقوم  . دـنتخاس هاگآ  ناشلامعا  تحاقوب  ار  مرـشیب  حـیقو و  مدرمنآ 

ۀقدصلا نا  ۀفوکلا ! لها  ای  مکلیو  دز : دایرف  تخادنا و  نیمزب  هتفرگ و  لافطا  تسد  زا  ار  اهنآ  موثلکما  دندادیم  ودرگ  نان و  امرخ و  نانآ 
مکلاجر و انلتقت  دومرف : دـندرکیم  هیرگ  هک  هفوک  نانزب  و  تسا ) مارح  ام  رب  هقدـص  نایفوک  يا  امـش  رب  ياو  [ ) هحفص 213 مارح [ . انیلع 

مدرم نآ  زین  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  [ . 194 [ )؟ دـننکیم هیرگ  ام  رب  ناتنانز  دنـشکیم و  ار  اـم  ناـناوج  امـش  نادرم  ( ؟ مکئاـسن اـنیکبت 
نب یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  اـناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  ساـنلا ، اـهیا  : دومرف نینچ  هاد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  لدروـک 

چیه و هک  دـنادیم  ارم  مان  دسانـشیم و  ارم  هک  سکنآ  مدرم  يا  [ . 195  ] خلا تارفلا ... طشب  حوبذـملا  نبا  انا  مهیلع ، هللا  تاولـص  بلاطیبا 
مسکنآ رسپ  نم  متسه ، مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  رسپ  نم  دسانـشب ) ات  منکیم  یفرعم  ار  دوخ   ) دسانـشیمن ارم  هک  سکنآ 

زا دندرب و  امغی  هب  ار  شلاوما  هدروآ و  يریساب  ار  وا  تیب  لها  دندیرب و  قحانب  ار  شرس  يدنفسوگ  نوچ  هنـشت  بل  اب  تارف  رانک  رد  هک 
ار وا  دیتشون و  اههمان  ترـضحنآب  هک  دیدوبن  امـش  رگم  دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  مدرم  يا  . دیـسر تداهـش  هب  ات  دنتـشادنرب  تسد  نم  ردـپ 

دباتـشب ناتتیاده  يارب  امـش  يوسب  ات  دیتفرگ  ندرگب  ار  وا  تعاطا  تعیب و  دیتسب و  نامیپ  دهع و  هلیح  رکم و  يور  زا  دیدرک و  توعد 
يریبدت تشز  دیداتسرف و  ترخآ  ناهجب  ياهشوت  دب  مدرم ، يا  . دیتخیر ار  شکاپ  نوخ  دیدرکن و  يرای  ار  وا  دمآ  امش  فرط  هب  نوچ  و 

هچ دـسرپ  امـش  زا  دوخ  تیب  لها  تراسا  دـنزرف و  نتـشک  زا  نوچ  تسیرگن و  دـیهاوخ  ربمغیپ  وا  دـج  هب  مشچ  مادـک  اـب  رخآ  دیـشیدنا 
ترسح و گشا  درکیم  هحفص 214 ] رادیب [  تلفغ  باوخ  زا  ار  اهنآ  هک  جیهم  ياههبطخ  نیا  ندینش  زا  هفوک  مدرم  ؟ داد دیهاوخ  یباوج 
زا سپ  هک  دناهتـشون  نیخروم  : باذعلا ۀنعللا و  هیلع  دایزنبا  سلجمب  تیب  لها  دورو  . تشادـن دوجو  ياهراچ  هار  یلو  دـنتخیریم  تمادـن 

دندرب دایزنبا  دزن  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رهطم  رس  هاگنآ  دوب  هداد  ماعراب  ار  هفوک  لها  هتسشن و  هرامالاراد  رد  دایزنبا  هفوکب  ءارسا  دورو 
تفگ تخاون و  ماما  ياهنادند  بل و  رب  دوخ  یتسدـبوچ  اب  دومن و  رورـس  حرف و  اب  مأوت  رورغ و  ربک و  راهظا  نآ  ندـید  زا  هناجرم  رـسپ 
يراز هودنا و  تلاح  اب  دید  ار  لمع  نیا  نوچ  دوب  رضاح  اجنآ  رد  ربمغیپ و  يهباحص  زا  هک  مقرا  نب  دیز  ! ینادند بل و  شوخ  هچ  نیسح 

نیا ربمغیپ  هک  مدید  نم  دنگوس  ادخب  رادرب ) بل  ود  نیا  زا  ار  دوخ  یتسدبوچ  ! ) نیتفشلا نیتاهنع  کبیضق  عفرا  هناجرم : رـسپ  يا  تفگ 
ردـیح و داژن  زک  نیا  تساز  رهوگ  نیرحب  ؤلؤلیبن  لـعل  اـهراب  يورب  هدوس  یبغ  يا  بوچ  ینزیم  شک  یبـل  نیا  ! دیـسوبیم ررکم  ار  اـهبل 

دوبن وا  دزن  ار  رهگ  نیاک  رهگدـب  زا  تفگـش  ین  يرآ  يرآفرـش  رحب  رد  هدرورپ  نایـسدق  فدـص  یتوهال  رد  نیا  اـهلاسنیا  تسارهز 
ریپ نآ  نورب  عـمجم  نآ  زا  دـش  دادـن  يدوـس  وا  دـنپ  لدهیـس  ابگنــسب  ار  وا  دنکــشب  تلاـهج  زا  گـنچب  يرد  دـتف  ار  یئادـگ  رگرطخ 
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دـشیم جراخ  سلجم  زا  هکیلاح  رد  مقرا  نب  دیز  مدزیم . ار  تندرگ  دوب  هدیدرگن  لئاز  تلقع  يدوبن و  ریپ  رگا  دیز  يا  تفگ  دایزنبادار 
ار هناجرم  رـسپ  دـیتشک و  ار  ربمغیپ  رـسپ  اریز  دـیاهدش  هدرب  مالغ و  لـیلذ و  نیا  زا  سپ  دـنگوس  ادـخب  دـینادب  برع  تعاـمج  يا  تفگ 

يارسا عقوم  نیا  رد  [ . 196 . ] دومن دهاوخ  طلسم  امـش  رب  ار  هحفص 215 ] ناترارـشا [  تشک و  دهاوخ  ار  امـش  ناکین  وا  دیداد  تموکح 
دوب هدیـشوپ  ار  اههماج  نیرتتسپ  هکیلاح  رد  دنمجرا  يوناب  نآ  دـندومن و  سلجم  دراو  دوب  بنیز  ترـضح  همه  رب  مدـقم  هک  ار  البرک 
رتخد دنتفگ  واب  تسیک )؟ سانشان  ای  ربکتم  نز  نیا  ( ؟ ةرکنتم وا  ةربکتملا  هذه  نم  تفگ : دایزنبا  . تسشن ءانتعا  نودب  تفر و  ياهشوگب 

تماهش لامک  اب  بنیز  ترضح  تشک  درک و  اوسر  ار  امـش  داد و  يزوریپ  ار  ام  هک  ار  ادخ  رکـش  تفگ  دایزنبا  . تسا يربک  بنیز  یلع 
وه رجافلا و  بذـکی  قساقلا و  حـضتفی  اـمنا  اریهطت و  سجرلا  نم  اـنرهط  دـمحم و  هیبنب  اـنمرک  يذـلا  دـمحلا هللا  : دومرف یبدا  تعاجـش  و 

اوسر قساف  طقف  دینادرگ و  هزنم  كاپ و  يدیلپ  هنوگ  ره  زا  دومن و  یمارگ  ص )  ) دمحم شربمغیپ  دوجوب  ار  ام  هک  اریادخ  ساپـس  .) انریغ
ترـضح يهتـسیاش  طقف  هفوک  كافـس  ردتقم و  مکاح  ربارب  رد  الاجترا  یباوج  نینچ  .( تسام زا  ریغ  مهنآ  دیوگ و  غورد  رجاف  دوشیم و 

همهنیا هک  يرجاف  قساـف و  وت  هناـجرم  رـسپ  يا  هک  دومرف  ناـیب  احیرـصت  حـیولت  نیع  رد  هک  دوب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  برعلا  ۀـلیقع 
الا تیأر  ام  : دومرف بنیز  ترـضح  ؟ يدید هنوگچ  تاهداوناخ  دروم  رد  ار  ادـخ  راک  تفگ  دایزنبا  . ياهدـش بکترم  ار  عیاجف  تایانج و 

هحفـص حـتفلا [  نمل  رظناف  مصاخت  جاحتف و  مهنیب  کنیب و  هللا  عمجیـس  مهعجاضم و  یلا  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک  موق  ءالؤه  ـالیمج 
اهنآ رب  ار  تداهـش  دنوادخ  هک  دندوب  یهورگ  نانیا  مدـیدن  يزیچ  یبوخ  زج  نم  دومرف  [ . 197  ] ۀناجرم نبای  کما  کتلکث  ذـئموی  [ 216

نآ رد  ینیبب  ات  درک  دهاوخ  عمج  یهاوخداد  يارب  اهنآ  اب  ارت  يدوزب  دـنوادخ  دـنتفر و  دوخ  عراصم  فرطب  نانآ  سپ  دوب  هدومرف  ردـقم 
قطنم لاح  نیع  رد  هجهل و  تحارص  نیا  زا  دایزنبا  . دنیـشن تیازعب  تردام  هناجرم  رـسپ  يا  هک  تسا  هدوب  هک  نآ  زا  يزوریپ  حتف و  زور 

هدازردارب و دنچ  هک  هدیدغاد  نز  کی  زا  وت  ریما  يا  تفگ  ثیرح  نب  ورمع  داد  ار  وا  لتق  روتسد  دش و  نیگمـشخ  بنیز  ترـضح  يوق 
ترضحب ور  هاگنآ  . درکیم تبحص  نینچ  زین  شردپ  تسا  زادرپهیفاق  ینز  وا  تفگ  دایزنبا  یهاوخیم  هچ  تسا  هدید  هتـشک  ار  دوخ  رـسپ 

ار نیـسحلا  نب  یلع  هک  دـناهداد  شرازگ  نمب  تفگ  هللادـیبع  نیـسحلا ، نب  یلع  دومرف : ترـضح  ؟ تسیچ وـت  مسا  تفگ  دوـمن و  داـجس 
وت روتـسدب  وـت  نایرگـشل  ـالبرک  رد  ار  وا  هدوـب و  یلع  مـه  وا  ماـن  هـک  متــشاد  يردارب  دوـمرف  مراـهچ  ماـما  ! تـشک ـالبرک  رد  دـنوادخ 

عقوم دریگیم  ار  اـهناج  دـنوادخ  [ ) 198  ] اـهتوم نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا  دومرف : ترـضح  ! تشک ار  وا  ادـخ  هکلب  تفگ  داـیزنبا  . دنتـشک
بنیز ترضح  یتقو  داد  روتسد  ترضحنآ  لتقب  دش و  نیگمشخ  دیدیم  موکحم  وگتفگ  هجاحم و  نیا  رد  ار  دوخ  هک  دایزنبا  .( ناشگرم

هحفـص 217] دسرب [  یبیـسآ  واب  مراذگیمن  موشن  هتـشک  نم  ات  تفگ  دز و  ماما  نمادب  تسد  بارطـضا  تلاح  اب  دید  نینچ  مالـسلااهیلع 
داد و ار  داجـس  ترـضح  لتق  روتـسد  دایزنبا  هیکعقوم  دسیونیم  سواط  نب  دیـس  . دـندومن فرـصنم  لمع  نیا  زا  ار  دایزنبا  زین  نایـسلجم 

ابا دومرف : دایزنباب  هاگنآ  میوگ  نخـس  وا  اب  نم  ات  شاب  شوماخ  همع  تگ  شاهمعب  مراهچ  ماما  دـیدرگ  تحاراـن  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز 
هک ياهتسنادن  رگم  یناسرتیم  گرم  اب  ارم  ایآ  دایز  رـسپ  يا  ( ؟ ةداهـشلا انتمارک  ةداع و  انل  لتقلا  نا  تملع  اما  دایز ؟ نبا  ای  ینددهت  لتقلا 

ترتـع نوـخ  سب ز  ماـئل  روـپ  يا  ـالهم  بنیز  تفگ  [ . 199 [ )؟ اـم تمارک  بجوم  تداهـش  تساـم و  تداـع  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک 
ياک تفک  فطلت  اب  شوجب  تریغ  زا  دمآ  ردیح  طبـسشنتشک  یهاوخب  رگ  شک  شنم  اب  شنماد  زا  تسد  تشاد  مهاوخن  نممانالاریخ 

نمهلـسلس ز زا  ار  ریـش  دیان  راع  هلگ  قح  ياضق  زا  میرادن  امدایز  روپ  يا  الهم  يواب  تفگ  داشگرب  ملکت  رب  بل  سپـس  نازشومخ  همع 
نییآ ندـید و  تمارک  نیو  تساـم  نـیرید  تداـع  نتـشگ  هتـشکقیرح  زا  دـسرت  زاـب  ردنمـس  یک  قـیرغ  نوـخ  رد  ندـش  مهاوـخ  ناـج 

نوریب قساف  نآ  سلجم  زا  ار  تیب  لها  اهوگتفگ  نیا  زا  سپطـش  ار ز  طب  يهچب  ناسرتم  ناه  طـمن  نیا  ار  اـم  تسا  يدوهعم  دـهعتسام 
رهاظ ار  قح  لـها  قح و  هک  اریادـخ  ساپـس  : تفگ تفر و  ربنمب  دـش و  دجـسم  دراو  هدـمآ و  نوریب  هراـمالاراد  زا  مه  داـیزنبا  دـندرب و 
هبطخ ندناوخ  زا  دایزنبا  زونه  !!! تشک ار  شنایعیش  وگغورد و  رـسپ  وگغورد  داد و  ترـصن  ار  شناوریپ  دیزی و  نینموملاریما  تخاس و 
هحفص شرگید [  مشچ  لمج و  گنج  رد  شپچ  مشچ  هک  مالسلاهیلع  یلع  صاخ  نایعیش  زا  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  هک  دوب  هدشن  غراف 
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، هناجرم رـسپ  يا  تفگ  تساخرب و  ياـج  زا  دوب  هدـش  دجـسم  مزـالم  هزور  زاـمن و  اـب  تقونآ  زا  هدـش و  اـنیبان  نیفـص  گـنج  رد  [ 218
ایآ هناجرم  رـسپ  يا  تسا ، هدینادرگ  یلاو  اجنیا  رد  ار  تردـپ  وت و  هک  تسا  یـسکنآ  زین  دـیتسه و  تردـپ  وت و  وگغورد  رـسپ  وگغورد 

دنتفرگ ار  وا  نیرومأم  دیرآ  نم  شیپ  ار  وا  تفگ  دش و  نیگمشخ  دایزنبا  ؟ دیئوگیم نخس  نیقیدص  دننام  دیـشکیم و  ار  ربمغیپ  نادنزرف 
نوچ دندیناهرب و  نیرومأم  تسد  زا  ار  وا  هدمآ  درگ  هلیبق  نآ  زا  رفن  دصتفه  دادعت  دـیبلط  دوخ  کمکب  ار  دزا  يهلیبق  فیفع  نب  هللادـبع 

هحفص 219 ] [ . ] 200 . ] دندز شندرگ  هدروآ و  نوریب  شلزنم  زا  ار  وا  داتسرف  دایزنبا  دیسرارف  بش 

دیزی سلجم  نایرج  ماشب و  ءارسا  مازعا 

هیلع کب  هللا و  یلع  اناوه  انب  نا  يراسالا  قاست  امک  قاسن  انحبـصاف  ءامـسلا  قاـفآ  ضرـالا و  راـطقا  اـنیلع  تذـخا  ثیح  دـیزی  اـی  تننظا 
داد سیق  نب  رحز  هب  ءادهش  ياهرس  اب  ار  ماما  رس  دایزنبا  هک  دسیونیم  یسربط  مالسالا  نیما  ( ماش رد  بنیز  ترـضح  يهبطخ  زا  ( ؟ ۀمارک

نتشک نودب  نم  تفگ  يو  دنتفر  دیزی  دزن  اهرـس  اب  تعامج  نیا  هکیماگنه  داتـسرف  ماش  فرطب  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  یهارمهب  ار  وا  و 
زا سپ  دایزنبا  دسیونیم  دیفم  خیـش  [ . 201 . ] متـشذگیمرد يو  زا  مدوب  وا  دزن  رد  نم  رگا  متـشاد و  تیاضر  امـش  زا  مه  یلع  نب  نیـسح 

ریجنز مه  ار  داجس  ترضح  دندرک و  هدامآ  ماشب  مازعا  يارب  ار  ناکدوک  نانز و  داد  روتسد  داتسرف  ماشب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رـس  هکنیا 
. دندیـسر اهرـس  نیلماحب  هار  رد  نانآ  دومن  ناور  نشوجلايذ  نب  رمـش  هبلعث و  نب  رفحم  اب  اهرـس  لابند  ار  اـهنآ  دـنتخادنا و  شندرگ  رد 

شرس دش  نانسب  هگ  رونت و  رد  گدرک  زاین  ناناج  هگردب  لد  ناج و  زا  تشاد  هچناک  زومایب  دیهـش  هش  زا  قشع  هحفص 220 ] [ . ] 202]
مکاحب مالسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  دروم  رد  مه  ياهمان  ماشب  ءارـسا  مازعا  اب  نامزمه  دایزنبادرک  زارف  بیـشن و  یط  قشع  هار  رد  بجع 

يهداتـسرفب همان  تفایرد  زا  سپ  دیعـس  نب  ورمع  . دومن لاسرا  یملـس  کلملادبع  يهلیـسوب  ارنآ  هتـشون و  دوب  دیعـس  نب  ورمع  هک  هنیدم 
لها شوگب  ار  ماما  تداهش  دنلب  يادص  اب  دایزنبا  دصاق  نوچ  نادرگ  هاگآ  نیسح  لتق  زا  ار  مدرم  نک و  ادن  رهش  رد  ورب  تفگ  دایزنبا 

ار اهنآ  نویش  هلان و  هک  دیعـس  نب  ورمع  . دندروآرب دایرف  نویـش و  هدومن و  هجـض  هلان و  ربخ  نآ  ندینـش  زا  مشاهینب  نانز  دیناسر  هنیدم 
ۀیعاو هذه  تفگ  هاگنآبنرالا  ةادغ  انتوسن  جیجعک  ۀجع  دایزینب  ءاسن  بجع  : دـناوخ ار  برکیدـعم  نب  ورمع  رعـش  هدومن و  مسبت  دـینش 

دنلب هیماینب  ياههناخ  زا  نامثع  لتق  رد  هک  تسا  یئاهنویـش  ضوعب  دش  دـنلب  مشاهینب  ياههناخ  زا  هک  دایرف  نویـش و  نیا  ینعی  ۀـیعاوب 
ندش هتشک  ربخ  نوچ  لیقع  رتخد  بنیز  ای  نامقلما و  [ . 203 . ] داد یهگآ  مالسلاهیلع  نیسح  لتق  زا  ار  مدرم  تفر و  دجسمب  هاگنآ  دش و 
لهاب یترتعبممالا و  رخآ  متنا  متلعف و  اذام  مکل  یبنلا  لاق  نا  نولوقت  اذاـم  هحفص 221 ] تفگ [ : درک و  هبدن  دینش  ار  مالسلاهیلع  نیـسح 
ینعی [ 204  ] یمحر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا  مکل  تحـصن  ذا  یئازج  اذه  ناک  اممدب  اوجرـض  مهنم  يراسا و  مهنم  يدقتفم  دـعب  یتیب 

هچ نم  نتفر  زا  سپ  نم  تیب  لـها  ترتـع و  يهراـبرد  دـیدوب  اـهتما  نـیرخآ  هـک  امـش  دـیوگب  امـشب  ربـمغیپ  رگا  تـفگ  دـیهاوخ  هـچ 
نم زا  سپ  هک  دوـبن  نیا  نـم  حـیاصن  شاداـپ  ، دـیدومن هتـشغآ  ناـشنوخب  هتـشک و  ار  یهورگ  هدرک و  ریـسا  ار  ناـنآ  زا  یهورگ  ؟ دـیدرک
لوا زور  دناهتشون  یناشاک ) ثدحم  یئاهب و  خیـش  یمعفک و  خیـش   ) هکیروطب [ . 205 ! ] دینک راتفر  يدـبب  مناشیوخ  ناکیدزن و  يهرابرد 
دوخ يهیقابلا  راثآ  باتک  رد  زین  ینوریب  ناحیروبا  دنتفرگ و  دیع  هیماینب  ار  زور  نآ  دـندروآ و  قشمدـب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  رفص 

نک داینب  ار  هلان  بابـسا  نک  زاس  ایب و  لد  يا  [ . 206 . ] دندروآ قشمدب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رـس  رفـص  لوا  زور  هک  تسا  هدرک  تیاکح 
رد نوخ  نایدیزی  ار  مرح  ناوهآ  دنتـشکار  هلایپ  نک  نوخ  بلابل  ایب  یقاس  تخیر  كاخب  رثوک  یقاس  زیزع  نوخار  هلاسر  نیا  مغ  ثیدح 

قشمد یلاو  ربار  هلاسر  نیا  تشون  روج  طخب  یفوک  تفر  دابب  تلاسر  متخ  نامدود  نوچ  هحفص 222 ] ار [  هلازغ  مغ  نیا  زا  مئاد  تسلد 
لها میدربار  هلالس  نیدنچ  رس  نانس  رب  میدرک  دوب  هک  ره  میتشک  همطاف  نامدود  زکار  هلایپ  ترشع  يهداب  نک ز  زیربل  ریمالا » اهیا  ای   » هک
رون ياـکهلاقم  نیا  ناـنکهلان  دورـسیم  شوخ  ناوج  ربکا  یلع  شعن  يورب  یلیلار  هلاـن  هآ و  دنـشکن  رگج  زک  میتفگ  هاـگلتقب  ار  یبن  تیب 
منز هناش  هک  یمد  نیـشنب  نوخ  كاخب و  نیگـشم  يهلالک  نیا  تسفیحار  هلال  وت  لاخ  مغ  زا  لد  رب  غاد  يا  متخوس  وت  لاخ  مغ  زا  هدید 
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رتخد هدایپ  ياپ  ناود  ناود  کنیا  وت  دزن  میروآیمار  هلاه  گربلگ  ضراع  دناشفیم  شوخ  ار  هنیکـس  يازـس  هچناپط  زا  میدادار  هلالک  نیا 
رد ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  نوچ  دیزی  دندرب ، دـیزی  سلجم  هب  ءادهـش  ياهرـس  اب  ار  اهنآ  ماشب  تیب  لها  دورو  زا  سپار  هلاس  هس  ناک 

دندوب یمارگ  ام  رب  هک  نادرم  زا  یئاهرـس  [ ) هحفـص 223 املظا [  قعا و  اوناک  مه  انیلع و  ةزعا  لاجر  نم  اماه  قلفن  : تفگ دـید  اهنآ  نایم 
باطخ دروم  ار  دیزی  دوب  هتسشن  دیزی  رانک  رد  هک  مکحلا ) نب  ناورم  ردارب   ) مکحلا نب  ییحی  ( دندوب راکمتـس  نامرفان و  نانآ  میتفاکش و 
لوسر تنب  یصحلا و  ددع  اهلسن  یـسما  ۀیما )  ) ۀیمـسلغولا بسنلا  يذ  دبعلا  دایز  نبا  نم  ۀبارق  یندا  فطلا  بنجب  ماهل  : تفگ داد و  رارق 

ایآ هدازمارح ، تسپ و  يهدنب  رسپ  دایزنبا  زا  دنرتکیدزن  هیماینب  امب  فط  رانک  رد  ناگدشهتـشک  نیا  دیوگیم  [ 207  ] لسن يذب  سیل  هللا 
ادخ ربمغیپ  رتخد  یلو  دشاب  دایز  هزیرگنس  دننام  هیماینب ) يهلسلس  رـس  هیما  لسن  ای  دایزنبا و  گرزب  ردام   ) هیمـس لسن  هک  تسا  راوازس 

رد هک  یبوچ  اب  دوب  يزوریپ  حتف و  تسم  هکیلاح  رد  دـیزی  [ . 208 ! ] وش تکاس  تفگ  دز و  وا  يهنیسب  تسد  اب  دیزی  ؟ دشاب هتـشادن  لسن 
عزج اودهـش  ردـبب  یخایـشا  تیل  : تفگیم هتـسج و  لـثمت  يرعبزلانبا  رعـش  هب  دزیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  نادـند  بل و  هب  تشاد  تـسد 

وللطبلا ثیللا  سرافلا  انلتق  انراث و  یلع  نم  انذـخا  دـقلعف  ناک  اـم  دـمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدـنخ  نم  تسللـسالا  عقو  نم  جرزخلا 
ناردـپ و شاک  [ 209  ] لزن یحو  ءاج و ال  ربخ  ـالف  کـلملاب  مشاـه  تبعل  هحفـص 224 ] لشت [  دـیزی ال  ای  اولاق  مث  اـحرف  اولهتـسال  هوأر 

ماقتنا رگا  متـسین  دیزی ) دادجا  زا  یکی   ) فدنخ دالوا  زا  نم  . دندیدیم ریـشمش  مد  زا  ار  جرزخ  يهلان  دندش  هتـشک  ردب  رد  هک  نم  دادجا 
ارنآ نم  دادـجا  رگا  . میتشک ار  تفـصریش  ناـمرهق  میتـفرگ و  ار  ناـمنوخ  یلع  زا  اـم  مشکن ! وا  نادـنزرف  زا  درک  ربـمغیپ  هک  ار  یئاـهراک 
ادخ بناج  زا  يربخ  هن  سپ  دندرک  يزاب  کلم  اب  مشاهینب  ! دوشن لش  تتسد  دیزی  يا  دنتفگیم  سپس  هدومن و  رورـس  يداش و  دندیدیم 

ضارتعا واب  دوب  رضاح  دیزی  سلجم  رد  هک  یملـسا  يهزربوبا  مانب  ربمغیپ  باحـصا  زا  یکی  ! تسا هدوب  راک  رد  یماهلا  یحو و  هن  هدمآ و 
وا نیلتاقب  دیسوبیم و  ار  اهبل  نآ  ربمغیپ  مدید  ررکم  دوخ  مشچ  اب  نم  هک  ینزیم  یسک  نادند  بل و  هب  بوچ  اب  دیزی  يا  تفگ  درک و 

نیمز يور  رب  ار  هزربوبا  داد  روتسد  دش و  نیگمشخ  دیزی  ؟ تفگ یهاوخ  هچ  ار  ربمغیپ  باوج  تمایق  زور  رد  وت  دیزی  يا  داتسرفیم  تنعل 
هن هک  دناوخ  یئارغ  يهبطخ  هتسنادن و  زئاج  ار  توکـس  دید  ار  دیزی  ياهیئوگرفک  هک  بنیز  ترـضح  دندرب  نوریب  سلجم  زا  هدیـشک و 

هحفـص دومرف [ : نینچ  شنادـناخ  مرکا و  ربمغیپ  رب  دورد  یهلا و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  دروآرد و  هزرلب  ار  ماـش  هکلب  دـیزی  سلجم  اـهنت 
دیزی ای  تننظا  [ . 210 ( ] نوزهتسی اهب  اوناک  هللا و  تایاب  اوبذک  نا  ياوسلا  اؤاسا  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث   ) لوقی ثیح  هناحبس  هللا  قدص  [ 225
مظعل کلذ  نا  و  ۀـمارک ؟ هیلع  کب  اناوه و  انب  نا  يراسالا  قاست  امک  قاسن  اتحبـصاف  ءامـسلا  قافا  ضرـالا و  راـطقا  اـنیلع  تذـخا  ثیح 

کل افص  نیح  ۀقستم و  رومالا  ۀقسوتسم و  کل  ایندلا  تیار  نیح  ارورسم  نالذج  کفطع  یف  ترظن  کفناب و  تخمشف  هدنع ؟ كرطخ 
امثا اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبسحی  و ال   ) یلاعت هللا  لوق  تیـسنأ  الهمف  الهمف  انناطلـس ، انکلم و 

نهروتس و تکته  دق  ایابس  هللا  لوسر  تانب  کقوس  کعاما و  رئارح و  كریدخت  ءاقلطلا ؟ نبا  ای  لدعلا  نمأ  [ . 211 ( ] نیهم باذع  مهل  و 
یندلا دیعبلا و  بیرقلا و  نههوجو  حفصتت  و  لقانملا ، لهانملا و  لها  نهفرشتسی  دلب و  یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهب  اودحت  نههوجو ، تیدبا 

نم همحل  تبن  ءایکزالا و  داـبکا  هوف  ظـفل  نم  هبقارم  یجتری  فیک  .و  یمح نهتاـمح  نم  ـال  یلو و  نهلاـجر  نم  نهعم  سیل  فیرـشلا ، و 
مثأـتم و ال ریغ  لوقت  مث  ناغـضالا ؟ نحـالا و  نانـشلا و  فنـشلاب و  اـنیلا  رظن  نم  تیبـلا  لـها  انـضغب  یف  أطبتـسی  فـیک  ؟و  ءادهـشلا ءاـمد 
فیک ال کترصخمب و  اهتکنت  ۀنجلا  لها  بابش  دیـس  هللادبعیبا  ایانث  یلع  اینحنملشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتـسا  اولهال و  : مظعتـسم
، بلطملادبع لا  نم  ضرالا  موجن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ۀیرذ  ءامد  کتقاراب  ۀفأشلا  تلصاتسا  ۀحرقلا و  تأکن  دق  و  کلذ ؟ لوقت 

تلق ام  تلق  نکت  مل  تمکب و  تللش و  کنا  ندوتل  و  مهدروم ، اکیـشو  ندرتلف  مهیدانت  کنا  هحفص 226 ] تمعز [  کخایشاب  فتهت  و 
يهبطخ يهـمجرت  [ . 212 . ] اـنتامح لـتق  اـنءامد و  کفـس  نمب  کبـضغ  لـلحاو  اـنملاظ  نم  مقتنا  اـنقحب و  ذـخ  مهللا  . تـلعف اـم  تـلعف  و 
بیذکت ار  ادـخ  تایآ  هک  تسنیا  دـندرک  دـب  لمع  هک  نانآ  راک  تبقاع   ) دـیامرف هک  اجنآ  هتفگ  تسار  دـنوادخ  دـیزی  يا  دومرف  : هفیرش

ام یتفرگ و  گنت  ام  رب  فرط  ره  زا  ار  نامـسآ  نیمز و  هک  دوخ  لمع  نیا  اب  هک  يدرب  نامگ  دیزی  يا  (. دننکیم هرخـسم  ار  اهنآ  هدرک و 

؟ تسیک www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


تلزنم یگرزب  رظن  زا  وت  يزوریپ  نیا  ؟و  ياهتـشگ دنمجرا  یمارگ و  وت  هدوب و  رادقمیب  راوخ و  ام  ادخ  دزن  يداد  قوس  ناریـسا  دـننام  ار 
ار روما  هتـشر  مکحم و  ار  تیایند  هک  يرورـسم  داش و  ینکیم و  هاگن  هناربکتم  هتخادـنا و  ینیب  هب  داب  هنوگنیا  هک  تسا ؟ ادـخ  دزن  رد  وت 

يادخ هدومرف  ياهدرک  شومارف  ایآ  مارآ  مارآ  سپ  تسا ، هدش  هدامآ  وت  يارب  دوب  ام  نآ  زا  هک  یتردق  تموکح و  يدید و  هتـسویپ  مهب 
دایز ار  ناشناهانگ  هک  تسنیا  رطاخب  طقف  اهنآ  يارب  ام  تلهم  تسا  اهنآ  عفنب  میهدـیم  نانآب  هک  یتلهم  دـنربن  ناـمگ  نارفاـک  (؟ ار یلاـعت 

تـشپ رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادـع  زا  راک  نیا  ایآ  ناگدـشدازآ  رـسپ  يا  .( تسا يرابتلذ  باذـع  اهنآ  يارب  دـننک و 
ناشـشوپ هدرپ و  هکیلاح  رد  ار  اهنآ  يرادهاگن و  تربارب  هحفـص 227 ] رد [  تراسا  تلاحب  ار  ادخ  لوسر  نارتخد  یلو  یهد  ياج  هدرپ 

ره رظن  حـمطم  يرهـش  ینابایب و  مدرم  لباقم  رد  دـنربیم و  يرهـشب  يرهـش  زا  نانمـشد  وت  روتـسدب  تسا  نایامن  ناـشیاهتروص  هدـیرد و 
!و دـنراد ياهدـننک  تیامح  شناگدـننکتیامح  زا  هن  یتسرپرـس و  ناـشنادرم  زا  هن  هک  دـنهدیم  رارق  فیرـش  عیـضو و  رود و  کـیدزن و 

نوخ زا  شتـشوگ  و  راوخرگج ) دـنه   ) تخادـنا نوریب  شناهد  زا  ار  ناکاپ  رگج  هک  یـسک  زا  تشاد  ناوت  ار  ام  یناـبهگن  دـیما  هنوگچ 
سپ دنک  هاگن  هنیک  ینمـشد و  ضغب و  يهدید  اب  امب  هک  یـسک  دنک  یهاتوک  گنرد و  هداوناخ  ام  ینمـشد  رد  هنوگچ  هدیئور و  ءادـهش 
لـش تتـسد  دیزی  دنتفگیم  هدرک و  يداش  دندیدیم  نم  دادـجا  رگا  : یئوگ يرامـش  گرزب  ارنآ  ینادـب و  راکهانگ  ار  دوخ  هکنیا  نودـب 
یلص دمحم  يهیرذ  ياهنوخ  نتخیر  اب  هک  وت  یئوگن  نخس  نآ  ارچ  ینزیم و  تشهب  ناناوج  رورـس  هللادبعیبا  يایانث  رب  بوچ  اب  .و  دوشن

خیاشم هاگنآ  يدیرب  ار  ام  يهشیر  لصا و  يدرک و  حورجم  ار  ام  ياهلد  بلطملادـبع  نادـنزرف  زا  نیمز  يور  ناگراتـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ینکیم وزرآ  تقونآ  يوش و  دراو  اهنآ  هاگیاج  رد  يدوزب  وت  هکیتروص  رد  دنونـشیم  ارت  يادـص  هک  ینکیم  نامگ  ینکیم و  ادـن  ار  دوخ 

زا ناتـس و  زاب  ار  ام  قح  اهلا  راب  . يدرک هک  ار  هچنآ  يدرکیمن  یتفگ و  هک  ار  هچنآ  یتفگیمن  دوب و  لال  تنابز  لـش و  تتـسد  شاـک  هک 
دنتـشک ار  اـم  ناگدـننکتیامح  هتخیر و  ار  اـم  ياـهنوخ  هکناـنآ  رب  ار  تبـضغ  مـشخ و  شکب و  ماـقتنا  دـندرک  متـس  اـمب  هـک  یناـسک 

نآرق و قطنمب  یکتم  لاح  نیع  رد  تغالب و  تحاصف و  يهنومن  نیرتیلاـع  هک  برعلاۀـلیقع  ترـضح  یتوکلم  نیـشتآ و  تاـنایب  . رآدورف
نانخـس بوذـجم  مه  دـیزی  دوخ  یتـح  هک  دربورف  یقیمع  توکـس  تهب و  رد  ناـنچ  هحفـص 228 ] ار [  سلجم  یلاـها  دوب  یهلا  تاـیآ 
يرتشیب تحارـص  اب  دعب  . دـندمآرد بنیز  ترـضح  راب  رد  مالک  ذوفن  ریخـست و  تحت  رد  نایـسلجم  مامت  هدـیدرگ و  یلع  رتخد  نیـشنلد 

رپ اهمـشچ  هک  منک  هچ  تسا  گرزب  رایـسب  وت  شنزرـس  تمالم و  یلو  یتسه  شزرایب  کچوک و  یلیخ  نم  رظن  رد  وت  دـیزی  يا  دومرف 
ار ادـخ  مدوـمنیم  هاـگآ  تنیگنن  لاـمعا  میخو  جـیاتن  هب  ارت  نیا  زا  رتـشیب  ـالا  متـسه و  هدزتبیـصم  نـم  تـسا و  نازوـس  اـهلد  گـشا و 
هناگی و دنوادخ  زا  دنتشاذگ  رس  رب  ینادواج  یگرزب  راختفا و  جات  تداهش  رثا  رد  دنتشذگرد و  تداعس  اب  ام  ناگتشذگ  هک  مرازگساپس 

نآ سلجم  نیرتگرزب  رد  هک  دوب  يربک  بنیز  ياههبطخ  نیرتجـیهم  زا  هفیرـش  يهبطخ  نیا  . مناهاوخ يرتدایز  تیانع  نانآ  يارب  نابرهم 
اوسر حضتفم و  دندوب  هدش  البرک  هیضق  ندمآ  دوجوب  بجوم  هک  ار  شنایفارطا  دیزی و  دیدرگ و  داریا  تعاجش  تماهـش و  لامک  اب  زور 
تیب لـها  اـب  وا  راـتفر  اـصوصخم  دـناهدرک  تبث  نیخروم  يهیلک  ار  دـیزی  نیگنن  لاـمعا  . دـینادرگ لزلزتـم  ار  هیماینب  تموکح  ناـکرا  و 

تردپ هک  يدید  نیسح  رسپ  يا  تفگ  داتفا  داجس  ترضحب  سلجم  رد  شمشچ  یتقو  دوب  هناحیقو  رایـسب  ماشب  دورو  عقوم  رد  تمـصع 
هچ وا  اـب  دـنوادخ  هجیتـن  رد  دوـمن و  هضراـعم  تفلاـخم و  نم  تفـالخ  نم و  اـب  دـش و  رکنم  ارم  قـح  درک و  مـحر  عـطق  اـم  اـب  هنوـگچ 

ریـسی هللا  یلع  کلذ  نا  اهأربن  نا  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکـسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیـصم  نم  باـصا  اـم  : دومرف داجـس  ترـضح  ؟ درک
مینیرفایب ارنآ  هکنیا  زا  شیپ  تسا  ردقم )  ) یباتک رد  هکنیا  رگم  ناتیاهناج  رد  هن  نیمز و  رد  امـشب  یتبیـصم  دسرن  هحفص 229 ] [ . ] 213]

دوخ هجاحم  نیا  رد  هک  دیزی  دیوگب  هچ  تسنادن  دلاخ  هدب ، ار  شباوج  تفگ  دلاخ  شرسپ  هب  دیزی  . تسا ناسآ  دنوادخ  رب  راک  نیا  اریز 
يور دـیدرگ و  جراخ  ثحب  زا  اروف  و  [ . 214 . ] ریثک نع  اوفعی  مکیدیا و  تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  :و  تفگ دـیدیم  موکحم  ار 

نینمؤملاریما ای  تفگ  دیزی  هب  داتفا  همطاف )  ) مالسلاهیلع نیسح  رتخدب  شمـشچ  نایماش  زا  یکی  عقومنیا  رد  دینادرگ  رگید  يوسب  ار  دوخ 
زا رتکچوک  یلیخ  دیزی  وت و  تفگ  درم  نآب  وا  يرادلد  نمض  بنیز  ترضح  دینابـسچ و  شاهمعب  ار  دوخ  رتخد  ! شخبب نمب  ار  زینک  نیا 
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مهاوخب رگا  نم  تفگ  دـش و  مشخ  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  يهجهل  تحارـص  نیا  زا  دـیزی  ! دـینیزگرب يزینکب  ار  ربمغیپ  نارتخد  هک  دـینآ 
ناوتیمن مالـسا  رد  اریز  ياهدش  جراخ  مالـسا  نید  زا  هک  ینک  رارقا  دـیاب  تروصنیا  رد  دومرف  بنیز  ترـضح  . منکب يراک  نینچ  مناوتیم 
شهاگن ماش  لها  زا  يدرم  دسیونیم  هدرک و  تیاور  ار  الاب  يهیـضق  يرگید  وحن  هب  سواط  نب  دیـس  [ . 215 . ] داد يزینکب  ار  ربمغیپ  رتخد 

زینک مدش  میتی  ناج  همع  تفگ  شاهمعب  همطاف  راد ، ینازرا  نمب  ار  زینک  نیا  نینمؤملاریما  ای  تفگ  داتفا  مالسلاهیلع  نیـسح  رتخد  همطافب 
نیسح رتخد  همطاف  نیا  تفگ  دیزی  ؟ تسیک كزینک  نیا  تفگ  یماش  نکن ، قساف  نیاب  یئانتعا  هن  تفگ  بنیز  هحفص 230 ] موشب [ ؟ مه 

ارت ادـخ  تفگ  یماش  ! يرآ تفگ  دـیزی  ؟ بلاطیبا نب  یلع  همطاف و  رـسپ  نیـسح  تفگ  یماش  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  مهنآ  و 
دیزی ! دنامور ناریـسا  نانیا  هک  مدرک  نامگ  نم  مسق  ادـخب  ینکیم ؟ ریـسا  ار  شنادـناخ  یـشکیم و  ار  ربمغیپ  دـنزرف  دـیزی  يا  دـنک  تنعل 

دوخ نوچ  دیزی  : ماش دجسم  رد  داجس  ترضح  يهبطخ  [ . 216 . ] دندز شندرگ  داد  روتسد  سپس  مدنویپیم  نانآب  زین  ارت  هک  ادخب  تفگ 
نیـسح و زا  هیواعم  شردپ  دـننام  ار  مدرم  دـناشوپب و  هدرپ  دوخ  نیگنن  لامعاب  هکنیا  يارب  دـید  رفنتم  ماش  مدرمیمومع  راکفا  ربارب  رد  ار 
ار یبیطخ  تشاد  روضح  مه  داجس  ترضح  هک  ماش  دجسم  رد  يزور  دیامن ، دیزی  هیواعم و  هجوتم  هدومن و  فرصنم  مالسلاامهیلع  یلع 

بیطخ . دنک دیجمت  فیـصوت و  مه  ار  دـیزی  هیواعم و  مالـسلاامهیلع  نیـسح  یلع و  زا  یئوگدـب  نمـض  دور و  ربنم  يالاب  هک  داد  روتـسد 
دح زا  ار  یمرـشیب  تحاقو و  هکیروطب  درک  یئوگدب  شنادـنزرف  ریما و  ترـضح  يهرابرد  دـیزی  يدونـشخ  يارب  تفر و  ربنمب  ماجرفدـب 

یبیهن دش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  دینـشب  نانخـس  نیا  نیدباعلانیز  ترـضح  نوچ  ! تخادرپ هیواعم  دیزی و  حدمب  رگید  يوس  زا  دینارذگ و 
اـضر و بیطخ  يا  وت  رب  ياو  . راـنلا نم  كدـعقم  ءوـبتف  قلاـخلا  طخـسب  قوـلخملا  ةاـضرم  تیرتـشا  بطاـخلا : اـهیا  کـلیو  دوـمرف : دز و 

تفگ درک و  دیزی  هب  ور  هاگنآ  . نک ایهم  شتآ  رد  ار  دوخ  ياج  سپ  يدـیرخ  هحفص 231 ] قلاخ [  بضغ  مشخب و  ار  قولخم  يدونشخ 
یباوث رجا و  مه  سلجم  لها  يارب  هدوب و  نآ  رد  ادخ  يدونشخ  اضر و  هک  میوگب  ینخس  مورب و  اهبوچ  نیا  يالاب  مه  نم  هک  هدب  هزاجا 
راموط ربنم  يالاب  ماما  نتفر  اب  هک  تسنادـیم  تشاد  یئانـشآ  تیالو  نادـناخ  مالک  ذوفن  قطنم و  تردـقب  هک  دـیزی  [ . 217 . ] دشاب هتشاد 

شنایفارطا زا  یعمج  اما  دشن  یـضار  رما  نیاب  ورنیا  زا  دش  دهاوخ  هناور  وا  يوسب  تاضارتعا  لیـس  دیچیپ و  دـهاوخ  مهرد  وا  یئاورنامرف 
دیزی ؟ دنکب دناوتیم  هچ  يریـسا  رابتقر و  عضو  نیا  اب  درادن و  نتفگ  نخـس  تردـق  مادـنا  رغال  فیعـض و  ناوج  نیا  هک  دـندرک  رارـصا 

اهنآ هک  تسا  ياهداوناخ  زا  وا  اریز  دیامن  حضتفم  اوسر و  ار  نایفسوبا  لآ  نادناخ  نم و  هکنیا  رگم  دیآیمن  نیئاپ  دور  ربنمب  وا  رگا  تفگ 
نخــس يهزاـجا  ماـماب  هـک  دـیدرگراچان  دـیزی  مدرم  يهـمهمه  ناـیفارطا و  رارــصا  رثا  رد  هرخـالاب  دـناهدیکم  توـبن  ناتــسپ  زا  ار  مـلع 

ینامداش سلجم  دش و  دنلب  همه  زا  هیرگ  يادص  هک  دناوخ  ياهبطخ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  يالاب  داجـس  ترـضح  . دـهد
ذوفن نایب و  تردـقب  یمارگ  ناگدـننکهعلاطم  ات  میراگنیم  شاهمجرت  اب  ار  هکرابم  يهبطخ  اکربت  اـم  دـیدرگ . لدـبم  ازع  لـفحم  هب  دـیزی 

دمح زا  سپ  مالسلاهیلع  ماما  ! دنربب یپ  ماش  مدرم  روضح  رد  بصاغ و  يهفیلخ  شیپ  رد  یمسر و  لفحم  نانچ  رد  داجـس  ترـضح  مالک 
ۀعاجشلا و ۀحاصفلا و  ۀحامسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبسب -  انلضف  اتس و  انیطعا  سانلا  اهیا  هحفص 232 ] دومرف [ : نینچ  یهلا  يانث  و 

نیملاعلاءاسن ةدیـس  انم  هلوسر و  دسا  هللادسا و  انم  رایطلا و  انم  قیدصلا و  انم  راتخملا و  یبنلا  انم  ناب  انلـضف  و  نینمؤملا ، بولق  یف  ۀبحملا 
، ینم ۀکم و  نبا  انا  سانلا ، اهیا  . یبسن یبسحب و  هتابنا  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  . ۀمالا هذه  يدهم  انم  ۀمالا و  هذه  اطبس  انم  و 

جح نم  ریخ  نبا  انا  یعس ، فاط و  نم  ریخ  نبا  انا  يدترا ، رزتئا و  نم  نبا  انا  ادرلا ، فارطاب  نکرلا  لمح  نم  نبا  انا  افـص ، مزمز و  نبا  انا 
لیئربج هب  غلب  نم  نباانا  یـصقالا ، دجـسملا  یلا  مارحلا  دجـسملا  نم  هب  يرـسا  نم  نبا  انا  ءاوهلا ، یف  قاربلا  یلع  لمح  نم  نبا  انا  یبل ، و 

ام لیلجلا  هیلا  یحوا  نم  نبا  انا  ءامسلا ، ۀکئالمب  یلـص  نم  نبا  انا  یندا ، وا  نیـسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند  نم  نبا  انا  یهتنملا ، ةردس  یلا 
نیب برض  نم  نبا  انا  هللا ، الا  هلا  اولاق ال  یتح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  نبا  انا  یـضترملا ، یلع  نبا  انا  یفطـصملا ، دمحم  نبا  انا  یحوا ،
حلاص نبا  انا  نیع ، ۀـفرط  هللااب  رفکی  مل  نینح و  ردـبب و  لتاق  نیتعیبلا و  عیاب  نیترجهلا و  رجاه  نیحمرب و  نعط  نیفیـسب و  هللا  لوسر  يدـی 

نیرباصلا ربصا  نیئاکبلا و  جات  نیدباعلانیز و  نیدهاجملا و  رون  نیملـسملا و  بوسعی  نیدـحلملا و  عماق  نییبنلا و  ملع  ثراو  نینمؤملا و 
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و نیملسملا ، مرح  نع  یماحملا  نبا  انا  لیئاکیمب ، روصنملا  لیئربجب ، دیؤملا  نبا  انا  نیملاعلا ، بر  لوسر  نیـسای  لا  نم  نیمئاقلا  لضفا  و 
باجتسا هللا و باجا و  نم  لوا  نیعمجا و  شیرق  نم  یـشم  نم  رخفا  نیبصانلا و  هئادعا  دهاجملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  نیقراملا و  لتاق 
نیدباعلا و ۀمکح  ناسل  نیقفانملا و  یلع  هللا  یمارم  نم  مهس  نیکرشملا و  دیبم  نیدتعملا و  مصاق  نیقباسلا و  لوا  نینمؤملا و  نم  هلوسرل 
، مادقم یضر ، یحطبا ، یکز ، لولهب ، یهب ، یخس ، حمـس ، هحفص 233 ] هملع [ . ۀبیع  هللا و  ۀمکح  ناتـسب  هللا و  رما  یلو  هللا و  نید  رـصان 

مهدـشا ۀـمیزع و  مهاـضما  اـنانج و  مـهتبثا  اـنانع و  مـهطبرا  بازحـالا ، قرفم  بالــصالا و  عطاـق  ماوـق ، بذـهم ، ماوـص ، رباـص ، ماـمه ،
زاجحلا و ثیل  . میشهلا حیرلا  ورذ  اهیف  مهورذی  ءاحرلا و  نحط  ۀنعالا  تبرق  ۀنسالا و  تفلدزا  اذا  بورحلا  یف  مهنحطی  لساب  دسا  . ۀمیکش
نیرعـشملا و ثراو  اهئیل ، یغولا  نم  اهدیـس و  برعلا  نم  يرجاهم  يرجـش و  يدحا  يردـب ، یبقع ، یفیخ ، یندـم ، یکم  قارعلا ، شبک 

انا يربکلا  ۀجیدخ  نباانا  ءاسنلا ، ةدیس  نبا  انا  ءارهزلا ، ۀمطاف  نبا  انا  لاق : مث  . بلاطیبا نب  یلع  يدج  كاذ  نیسحلا ، نسحلا و  نیطبـسلاوبا 
انا ءادرلا ، ۀمامعلا و  بولسملا  نبا  انا  البرک ، حیرط  نبا  انا  یـضق  یتح  ناشطعلا  نبا  انا  افقلا ، نم  سأرلا  زوزجم  نبا  انا  املظ ، لوتقملا  نبا 
نبا انا  يدهی ، نانسلا  یلع  هسأر  نم  نبا  انا  ءاوهلا  یف  ریطلا  ضرالا و  یف  نجلا  هیلع  تحان  نم  نبا  انا  ءامـسلا ، ۀکئالم  هیلع  تکب  نم  نبا 

نیریاس هب  ار  اـم  مه  زیچ  تفهب  هدومرف و  تیاـنع  اـمب  زیچ  شـش  دـنوادخ  مدرم ، يا  : همجرت [ ... 218  ] انا يری  نفک  ـال  هل و  لـسغ  ـال  نم 
میاهدـش هداد  تلیـضف  هدـش و  ءاـطع  نینموم  بولق  رد  تبحم  تعاجـش و  تحاـصف و  يدرمناوج و  ملح و  ملع و  اـمب  . تسا هداد  يرترب 

زا مالسلاامهیلع ) نیـسح  نسح و   ) تما نیا  طبـس  ود  تسام و  زا  ارهز ) يهمطاف   ) ملاع نانز  يهدیـس  تسام و  زا  هدیزگرب  ربمغیپ  هکنیاب 
ارم هک  سک  ره  تسا و  هتخانش  تخانش  ارم  هک  ره  تسام  زا  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح   ) تما نیا  يدهم  تسام و 

، متسه افص  مزمز و  دنزرف  نم  متـسه ، ینم  هکم و  دنزرف  نم  مدرم : يا  . مهدیم ربخ  مبـسن  بسح و  هحفص 234 ] زا [  ار  وا  نم  دسانـشیمن 
هدننک و فاوط  نیرتهب  رسپ  نم  مناشوپ ، ءادر  رازا و  نیرتهب  رـسپ  نم  تشادرب ، ءادر  فارطاب  ار  دوسالارجح  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم 
هک مسکنآ  رسپ  نم  دش ، راوس  قارب  رب  اوه  رد  هک  متسه  سکنآ  رسپ  نم  ماهدنیوگ ، کیبل  هدننک و  جح  نیرتهب  رـسپ  نم  ماهدننک ، یعس 

يهزادناب هک  مسکنآ  رسپ  نم  دیناسر ، یهتنملا  ةردسب  ار  وا  لیئربج  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  دش ، هدرب  یصقا  دجـسم  ات  مارحلادجـسم  زا 
دنوادخ هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  دناوخ ، زامن  نامـسآ  هکئالمب  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  دش ، کیدزن  قحب  نآ  زا  رتمک  ای  نامک  ود 

دنزرف نم  متـسه ، یـضترم  یلع  دـنزرف  نم  متـسه ، ص )  ) یفطـصم دـمحم  دـنزرف  نم  . دومرف یحو  هک  ار  هچنآ  دوـمرف  یحو  واـب  لـیلج 
هزین ود  ریشمش و  ود  اب  ربمغیپ  باکر  رد  هک  متسه  یسک  رـسپ  نم  دنتفگ ، هللا  الا  هلا  هکنیا ال  ات  دز  مدرم  ياهینیب  رب  هک  متـسه  یـسکنآ 
مـشچ کی  ادخ  يارب  درک و  داهج  نینح  ردب و  رد  دومن و  ادـخ  لوسر  اب  ناوضر ) هبقع و  تعیب   ) تعیب ود  درک و  ترجه  ود  دـیگنج و 

نیدهاجم و رون  نیملـسم و  گرزب  نیدحلم و  يهدـننک  فرطرب  ناربمغیپ و  ملع  ثراو  نینموم و  حـلاص  دـنزرف  نم  دـشن ، رفاک  ندزمهب 
دنزرف نم  متسه ، نایملاع  راگدرورپ  ربمغیپ  نیسای  لآ  زا  ناسک  نیرترب  نابیکش و  نیرتابیکش  ناگدننکهیرگ و  رـس  جات  نیدباع و  تنیز 
نیثکان نیقرام و  درک و  تیامح  ناناملسم  مرح  زا  هک  مسکنآ  دنزرف  نم  دومن ، يرای  لیئاکیم  درک و  دییأت  ار  وا  لیئربج  هک  متسه  یسک 
نینموم يهمه  رب  مدـقم  تفر و  هار  نیمز  يور  رب  هک  یـشرق  نیرتراختفا  اب  تسوا  دومن و  داهج  نید  نانمـشد  اـب  تشک و  ار  نیطـساق  و 

وا تخاس  دوبان  ار  نیکرشم  تسکش و  مهرد  ار  نایدعتم  دومن  تقبس  مالساب  هک  تسا  یسک  لوا  درک و  تباجا  ار  لوسر  ادخ و  توعد 
یلو تسادخ و  نید  يهدننکيرای  نادباع و  رابتمکح  نابز  وا  هدیهج  هحفص 235 ] نیقفانم [  يورب  هک  تسا  دنوادخ  ياهریت  زا  يریت 

گرزب و مالسا و  رد  مدقشیپ  یضر و  یحطبا و  وا  تسا  هزیکاپ  شنمگرزب و  هدنشخب و  تسد و  هداشگ  وا  . تسادخ تمکح  ناتسب  رما 
رتعاجـش و رتيوق و  همه  زا  تسا  بازحا  يهدننک  هدنکارپ  بالـصا و  يهدننکعطق  وا  تسا  رادهدنز  بش  بذـهم و  رادهزور و  ابیکش و 

ندـش کـیدزن  اـههزین و  ندـش  هدیـشک  گـنج و  ماـگنه  رد  هک  تسا  يریلد  ریـش  وا  . تسا رتتخـس  رتراوتـسا و  همه  زا  هدارا  مزع و  رد 
قارع و گرزب  زاجح و  ریش  وا  دزاسیم ، هدنکارپ  ار  اهنآ  دزوب  کشخ  هایگ  رد  هک  يداب  نوچ  دنکیم و  مرن  ار  اهنآ  بایسآ  دننام  ناراوس 

نیرعشم ثراو  گنج و  نادیم  ریش  برع و  رورس  اقآ و  وا  تسا ، يرجاهم  يرجـش و  يدحا و  يردب و  یبقع و  یفیخ و  یندم و  یکم و 
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ناهج نانز  يهدیـس  ارهز  يهمطاف  دنزرف  نم  دومرف : سپـس  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  نم  دـج  سکنآ  و  نیـسح ) نسح و   ) نیطبـس ردـپ  و 
افق زا  ار  شرس  هک  مسک  نآ  رسپ  نم  دنتشک ، متس  ملظب و  ار  وا  هک  متـسه  یـسکنآ  رـسپ  نم  متـسه ، يربک  يهجیدخ  دنزرف  نم  متـسه ،

ار وا  ءادر  همامع و  هک  مسک  نآ  دنزرف  نم  هداتفا ، البرک  رد  هک  مسک  نآ  رـسپ  نم  دش ، هتـشک  هنـشت  هک  مسته  یـسک  دنزرف  نم  دـندیرب 
وا رب  اوه  رد  هدـنرپ  نیمز و  رد  نج  هک  مسکنآ  دـنزرف  نم  دـندرک ، هیرگ  وا  رب  نامـسآ  هکئالم  هک  مسک  نآ  دـنزرف  نم  دـندرب ، تراـغب 

، دندرکن نفک  لسغ و  وا  رب  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  دـندرب ، هیدـه  دـندز و  هزین  هب  ار  وا  رـس  هک  مسک  نآ  دـنزرف  نم  دـندرک ، هحون 
نینچ هدوسآهرطاخ  اب  برع  ياحـصف  نیرتگرزب  درکیم و  تیاکح  ماـما  ینورد  باـهتلا  زوس و  زا  هک  نیـشتآ  جـیهم و  يهبطخ  نیا  ... نم
نینچ عوقو  زگره  هک  تخادـنا  دـیزی  سلجم  هب  ياهلولو  نانچ  دـننک  نایب  دنتـسناوتیمن  هحفـص 236 ] هیفاق [  عجـس و  نیا  اب  ار  ياهباـطخ 

هجوتم اهـشوگ  دشیم و  هریخ  اهمـشچ  دادیم  راشف  ار  مدرم  يولگ  ضغب  دومرفیم  ماما  هک  ياهلمج  ره  اریز  دیدرگیمن  ینیبشیپ  ياهنحص 
، دوب هتفرگارف  تهب  اب  هتخیمآ  توکـس  ار  دجـسم  ياضف  دوب  مشاهینب  تحاـصف  زا  یکاـح  هک  ماـما  تاـنایب  ءاغـصا  يارب  دوب و  نارنخس 

ناذا يهلیسوب  تفگ  نذؤمب  دید  رطخ  رد  ار  نتشیوخ  لزلزتم و  ار  دوخ  تیعقوم  هک  دیزی  دوب  شپط  رد  اهلد  دشیم و  ریزارس  مدرم  گشا 
رتـگرزب ادـخ  زا  زیچ  چـیه   ) هللا نم  ربـکا  یئـش  ـال  تسا  نینچ  يرآ  دوـمرف  رـضح  ربـکا  هللا  تـفگ : یتـقو  نذؤـم  ! نـک عـطق  ار  وا  نـخس 

نذؤم . دـنهدیم تداهـش  دـنوادخ  یگناگی  هب  نم  ناوختـسا  نوخ و  تشوگ و  دومرف  ماماهللا  الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  تفگ : هک  یتقو  ( تسین
شتلاـسرب هک  دـمحم  نیا  دـیزی  يا  دومرف  دومن و  دـیزی  فرطب  ار  دوخ  يور  ربنم  يـالاب  زا  ترـضحهللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  تفگ 

رگا و  تسا ) نایفـسوبا  وت  دج  و   ) یئوگیم غورد  هک  دننادیم  همه  تست  دج  یئوگب  رگا  تسا  نم  دج  ای  تست  دـج  ایآ  دـنهدیم  یهاوگ 
تفرگیم ماهلا  تقیقح  أدـبم  زا  هک  ماما  قطنم  نیا  اـب  ؟ ياهدرک ریـسا  ار  شتیب  لـها  هتـشک و  ار  وا  دـنزرف  ارچ  سپ  تسا  نم  دـج  یئوگب 

تـساخرب یگرزب  يهمزمز  همهمه و  مدرم  نایم  وگب ، زامن  يهماقا  هک  دز  دایرف  نذؤمب  دیزی  دـیدرگ  جنـشتم  شیپ  زا  شیب  دـیزی  سلجم 
هک تسناد  درب و  یپ  دوخ  ياطخب  هتفر  هتفر  دیزی  هحفص 237 ] [ . ] 219 . ] دندش هدنکارپ  ات  دندناوخن  یخرب  دندناوخ و  زامن  وا  اب  یخرب 

تمادـن راهظا  رهاظب  یلو  دوبن  نامیـشپ  مدان و  دوخ  نیگنن  لامعا  زا  اـبلق  وا  هچ  رگا  تسا  هدوبن  درکیم  لاـیخ  وا  هک  یگداـس  نیاـب  راـک 
ینامرف تساوخیم  تخادنایم و  دعـس  نب  رمع  ندرگب  ار  رما  تیلوئـسم  مه  دایزنبا  هکنانچمه  دومنیم  دایزنبا  هجوتم  ار  ریـصقت  درکیم و 

همان نآ  تفگ  هدومن و  یگنرز  دعس  نب  رمع  یلو  دریگ  زاب  يو  زا  دوب  هداتسرف  رمش  يهلیسوب  هتـشون و  واب  ماما  لتق  دروم  رد  ابتک  هک  ار 
نیـسح و لتق  هانگ  دیزی  هک  دـنیوگیم  نیخروم  دـسیونیم  نیـسح  هط  رتکد  [ . 220 . ] مهدـیمن سپ  ار  وا  نم  تسا و  نم  تاـیلمع  كردـم 
ار داـیزنبا  طـقف  هن  دـیزی  هک  دـننادیم  همه  اریز  تسین  تسرد  دـیزی  ماـهتا  نیا  اـما  دـنکفا  داـیز  نـب  هللادـیبع  ندرگ  رب  ار  رگید  يادـهش 

[ . ] 221 ! ] تخادـنا دایز  ندرگ  رب  ار  شنارای  رجح و  لتق  هانگ  هیواعم  دـیزی  زا  لبق  تخاـسن و  راـنکرب  مه  راـک  زا  هکلب  درکن  تازاـجم 
هحفص 238 ]

هنیدمب ماش  زا  تیب  لها  تشگزاب 

نیثدـحم نیخروم و  ( موثلکما زا  ) انینب لاجر و ال  انعجر ال  اعمج  نیلهالاب  کنم  انجرخانئج  نازحالا  تارـسحلابف و  انیلبقت  اندـج ال  ۀـنیدم 
زا شیب  ماش  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تماقا  رثکادح  هک  تسنیا  رب  هدیقع  ار  یـضعب  دناهتـشون  فلتخم  ماش  رد  ار  ءارـسا  تماقا  تدـم 
ماش رد  هامکی  تیبلها  هک  تسا  هدش  تیاور  هدومرف  لابقا  رد  سواط  نب  دیـس  . دناهتـشون هامکی  ات  ارنآ  تدم  زین  یخرب  هدوبن و  هتفه  کی 

اب ار  وا  دندوب  هدش  ربخاب  دیزی  تایانج  زا  مالسلاهیلع  داجس  ماما  بنیز و  ترضح  ياههباطخ  رثا  رد  هک  ماش  مدرم  [ . 222 . ] دندرک تماقا 
دایزنبا ندرگب  ارنآ  هدومن و  هئربت  تیانج  نیا  زا  ار  دوخ  هک  دمآرب  ددص  رد  ۀحلصم  هحفص 239 ] زین [  دیزی  دنتسیرگنیم و  ترفن  مشچ 

داد و تنوکـس  صوصخم  لزنم  رد  ار  اهنآ  هداد و  رارق  دقفت  دروم  ار  تیبلها  ارهاظ  دوخ  ینطاب  لیم  فالخ  رب  رابجا و  مکحب  اذل  دزادنا 
نیسحلا نب  یلع  سپس  دیزی  هک  دنسیونیم  دیفم  خیـش  یـسربط و  . دومن هنیدم  يهناور  يراصنا  ریـشب  نب  نامعن  يهلیـسوب  یئوجلد  زا  سپ 
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ار وا  رظن  متـشاد  دروخرب  تردـپ  اب  نم  رگا  ار  هناجرم  رـسپ  دـنک  تنعل  ادـخ  تفگ  واب  تولخ  رد  دـناوخ و  دوخ  شیپ  ار  مالـسلاامهیلع 
هنیدـمب یتقو  وت  يدـید و  هک  دوب  نینچ  ادـخ  ياضق  نکلو  مدومنیم  يریگولج  وا  گرم  زا  متـشاد  یئاناوت  هکیئاـج  اـت  مدرکیم و  نیمأـت 

شیپ دوب  تفر  تراغب  هک  ار  شاهداوناخ  وا و  ياهسابل  هاگنآ  مهدیم  ماجنا  ارنآ  نم  هک  وگب  یتساوخ  هچ  ره  نک و  هبتاکم  نم  اب  يدیسر 
اهنآ زا  دنشاب و  ولج  رد  نانآ  اج  همه  دنهد و  تحارتسا  اهزور  دنرب و  هار  اهبش  ار  ناوراک  نیا  هک  داد  روتـسد  ریـشب  نب  نامعنب  داهن و  وا 
لامک اب  ریشب  نب  نامعن  دنیامن و  يرادساپ  اهنآ  زا  دننک و  لزنم  يرانک  رد  ناشدوخ  دندمآدورف  یلحم  رد  هاگره  دننک  یتسرپرس  الماک 

دناهتشون نیخروم  نیثدحم و  [ . 223 . ] دومنن یهاتوک  تمدخ  هنوگچیه  زا  هار  نیب  رد  درک و  هقردب  هنیدـم  ات  ار  تیبلها  ناسحا  تبحم و 
ترایز يارب  ار  اهنآ  هک  دنتساوخ  ناوراک  يامنهار  زا  دندیـسر  زاجح  قارع و  یهار  ود  رـس  هب  نوچ  ماش  زا  تیب  لها  تعجارم  عقوم  هک 
ياهدع اب  هک  مه  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  اب  دندش و  البرک  دراو   ) لاس 61 رفص  متسیب   ) نیعبرا زور  هجیتن  رد  دنرب و  البرکب  ءادهش  دقرم 

رد البرکب  ءارـسا  دورو  دروم  رد  نارظنبحاص  نیخروم و  يهدیقع  . دندرک تاقالم  دوب  هدمآ  ماما  ربق  ترایز  يارب  هنیدم  زا  مشاهینب  زا 
هدرکن و هراشا  البرکب  تیبلها  ندمآب  الـصا  یـسربط  دیفم و  خیـش  دـننام  اهنآ  زا  یـضعب  - 1 هحفـص 240 ] تسا [ : فـلتخم  نیعبرا  زور 
اب هک  تسنیا  رب  هدیقع  ار  یـضعب  - 2. دیناسر هنیدمب  داد و  تکرح  ماش  زا  ار  ءارـسا  ریـشب  نب  نامعن  هک  دناهتـشون  تشذگ  اقباس  هکنانچ 

بسک هداتـسرف و  ماشب  يدصاق  ءادتبا  ءارـسا  مازعا  يارب  دایزنبا  هکنیا  هدوب و  خسرف  جنپ  داتفه  دصکی و  هک  ماش  هفوک و  تفاسمب  هجوت 
ریذـپناکما ـالبرکب  نیعبرا  رد  ناـنآ  تشگزاـب  ماـش  رد  تیبـلها  تماـقا  هاـمکی  تدـم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  نینچمه  تسا و  هدرک  فیلکت 

-4. تسا هدوب  لاس 62  نیعبرا  رد  ای  و  تداهـش ) مداتـشه  زور   ) مود نیعبرا  رد  ءالبرکب  تیبلها  دورو  مدرم  يهراـپ  يدـیقعب  - 3. دشابیمن
تفر و تدم  زور ) رد  هار  خسرف  هد  یط  اب   ) هداتـسرف ماشب  هک  يدصاق  هتـشادهگن و  هفوک  رد  ار  تیبلها  دایزنبا  هک  دندقتعم  زین  ياهدع 

اجنآ زا  هدـمآ و  البرکب  نیعبرا  زور  رد  هفوک  زا  جورخ  زا  سپ  ماـشب  تمیزع  عقوم  ءارـسا  هجیتن  رد  هدیـشک و  لوط  زور  وا 35  تشگرب 
ءارـسا دورو  دنیوگیم  دننادیم  لوبق  لباق  هنیدـمب  ماش  زا  تشگزاب  ماگنه  البرکب  نیعبرا  زور  رد  ار  تیبلها  دورو  هکنانآ  - 5. دناهتفر ماشب 
تفاسم هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا و  هدوبن  زور  دـنچ  زا  شیب  ماش  رد  زین  نانآ  تماقا  دناهتـشون و  رفـص  هاـم  لوا  رد  نیخروم  ماـشب  ار 

( مرحم ات 2  هجحیذ   8  ) زور رد 24  ار  تفاسم  نیا  ع )  ) نیسح ترضح  دوخ  هدوب و  خسرف  داتـشه  دصیـس و  دودح  رد  هفوک  هکم و  نایم 
نیعم تدـمنآ  رد  تسا  هکم  هفوک و  نایم  تفاـسم  فصن  اـبیرقت  هک  ماـشب  هفوک  زا  تیبلها  نتـشگرب  نتفر و  تروصنیا  رد  تسا  هدومیپ 

-1: دراد دوجو  فلتخم  لاوقا  مالسلاهیلع  نیسح  رهطم  رس  نفد  لحم  دروم  رد  نینچمه  هحفص 241 ] [ . ] 224 . ] تشاد دهاوخن  یلاکشا 
رکیپ هب  هدروآ و  البرکب  دوخ  اب  ماش  زا  تعجارم  عقوم  رد  ار  شردپ  رهطم  رـس  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  هک  دسیونیم  قودص  خـیش 

هک دناهتشون  یضعب  - 3. تسا نوفدم  فرـشا  فجن  رد  رهطم  رـس  هک  دراد  تلالد  يرگید  رابخا  - 2 [ . 225 . ] تسا هدومن  قحلم  سدـقم 
رصم رد  ماما  نینزان  رس  نفدم  هک  دناهدرک  لقن  رـصم  لها  زا  یهورگ  - 4. تسا نوفدم  قشمد  رد  نیملسم  ناتـسروگ  رد  ماما  سدقم  رس 

هنیدـم مکاح  دیعـس  نب  ورمع  هب  ار  رهطم  رـس  نوعلم  دـیزی  هک  تسا  رابخا  زا  یـضعب  رد  - 5. دـنمانیم میرکلادهـشم  ار  عضوم  نآ  تسا و 
لوق نامه  دسریم  حیحص  رظنب  روهشم و  هچنآ  الاب  يهفلتخم  لاوقاب  هجوت  اب  [ . 226 . ] دندرک نفد  عیقب  رد  ارنآ  داد  روتسد  ورمع  داتسرف و 

. مالسلاامهیلع نیسحلا  نب  یلع  هدر  هدسج ، عم  هسأر  نفد  هنا  ۀیمامالا  انئاملع  نیب  روهشملا  :و  دسیونیم یـسلجم  موحرم  هکنانچ  تسا  لوا 
ناـنآ دورو  زا  شیپ  دـندومن و  هحفـص 242 ] تمیزع [  هنیدـم  فرطب  ـالبرک  رد  يرادازع  زا  سپ  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  يراـب  [ . 227]
هنیدم مکاحب  ار  ترضح  نآ  تداهش  دایزنبا  اریز  دندوب  هدش  ربخاب  شنارای  مالسلاهیلع و  ماما  تداهش  نایرج  زا  رهش  نآ  یلاها  هنیدمب 

ترضح دندیسر  هنیدم  یکیدزنب  تلاسر  نادناخ  نوچ  . دنتشاد ار  تیب  لها  دورو  راظتنا  ناشیرپ  لاح  اب  رهـش  مدرم  ورنیا  زا  دوب  هداد  ربخ 
ار تیبلها  ندمآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  تداهـش  ات  داتـسرف  رهـش  لخادب  دوب  باکر  نیمزتلم  زا  هک  ار  ملذـج  نب  ریـشب  مالـسلاهیلع  داجس 
برثی ال لها  ای  : تفگ درک و  دنلب  يراز  هیرگب و  ادص  دیـسر  ص )  ) ربمغیپ دجـسمب  نوچ  دـش و  هنیدـم  دراو  ریـشب  . دـناسرب مدرم  عالطاب 

نیا رگید  هنیدم  لها  يا  ینعی  [ 228  ] رادی ةانقلا  یلع  هنم  سأرلا  جرـضم و  البرکب  هنم  مسجلاراردم  یعم  داف  نیـسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم 
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وا سدقم  رکیپ  دزیریم ، نم  مشچ  زا  گشا  ناراب  ببس ) نیمهب   ) هدش هتشک  مالسلاهیلع  نیسح  هکنوچ  تسین  تماقا  ياج  امش  يارب  رهش 
نب یلع  کنیا  هک  درک  باطخ  هنیدم  مدرمب  هاگنآ  . ددرگیم رهش ) هب  رهش   ) هزین يالاب  رد  شرـس  هدش و  هتـشغآ  نوخ  كاخب و  البرک  رد 
نانز . ماهدروآ ربخ  امـش  يوسب  اهنآ  بناج  زا  نم  دـناهدز و  همیخ  رهـش  رانک  رد  هدـمآ و  شنارهاوخ  اههمع و  اـب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا 
نیا هک  يزور  اریز  دـیدرگ  هلان  هآ و  زا  رپ  رهـش  مامت  هکیروطب  دنتـشاذگ  هلان  هجـض و  يانب  ربخ  نیا  ندینـش  زا  مدرم  ریاـس  مشاـهینب و 

هدش و هتـشک  اهنآ  ناناوج  نادرم و  نونکا  یلو  دنتـشاد  یلالج  تزع و  دندوب  هدرک  تکرح  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هارمه  هداوناخ 
تیبلها زیگنانزح  رثأت و  تلاـح  هحفص 243 ] دناهتشگزاب [ . هنیدمب  هدینش و  نمـشد  تتامـش  هتفر و  يریـساب  رهـشب  رهـش  نانز  لافطا و 

کنم انجرخ  - 2 انئج نازحالا  تارـسحلابف و  انیلبقت  اندج ال  ۀنیدم  - 1: دنکیم حیرشت  نینچ  موثلکما  هنیدمب  دورو  ماگنه  ار  مالـسلامهیلع 
انعجر و سینا  انل  نیـسحلا  اـنالوم  و  - 4 انیتتشم تارـساح  انعجر  لمـش  عمجب  جورخلاب  انک  و  - 3 انینب لاجر و ال  انعجر ال  اـعمج  نیلهـالاب 

انلاجر نا  و  - 7 انیبا یف  انعجف  دق  اناب  انع  هللا  لوسر  ربخاف  الا  - 6 انیخا یلع  تایکابلا  نحن  لیفک و  الب  تاعیاضلا  نحنف  - 5 انیهر هب  نیسحلا 
ایابسلا یلا  ترظن  ول  مطافأ  - 9 انیف هللا  لوسر  ای  کبانج  اوعاری  مل  نیـسحلا و  اوحبذ  دـق  و  - 8 انینبلا اوحبذ  دق  سأر و  الب  یعرـص  فطلاب 
ۀمایقلا موی  یلا  یلازت  مل  کـتویح  تماد  ولف  - 11 انیدـباعلانیز ترـصبا  ول  يرایحلا و  یلا  ترظن  ول  مطافأ  - 10 انیتتشم دالبلا  یف  کتانب 

الب - 14 انیهر ءاضمرلا  یف  کنم  ادیعب  یحـضا  كاخا  نا  هامع  ایا  - 13 انیملاعلا بر  بیبحنبا  ایا  دان  فقو و  عیقبلاـب  جرع  و  - 12 انیب دنت 
نم اهوجرخا  بنیز  و  - 16 انیعمجا ارهق  باتقالا  یلع  اهولمح  ءاسنلا و  اوکته  دقل  - 15 انیشحوملا شوحولا  رویط و  ارهج  هیلع  حونت  سار 

نوعماس ای  الا  یلاح  حرش  نم  یتصق  هذه  و  - 18 انیبا یلع  تایکابلا  نحن  هط و  نیسای و  تانب  نحن  و  - 17 انینالا يدبت  هلا  مطاف و  اهابخ و 
وت زا  اـم  - 2. میاهدمآ هحفـص 244 ] اههودـنا [  اهترـسح و  اب  اریز  نکم  لوبق  دوخ  رب  ار  ام  اـم ، دـج  رهـش  يا  - 1: تایبا همجرتانیلع  اوکبا 
یلو میتتشاد  یناماس  رس و  وت  زا  جورخ  ماگنه  ام  - 3. میتشگرب نارسپ  نادرم و  نودب  نونکا  اما  میدوب  مه  اب  همه  هکیلاح  رد  میتفر  نوریب 

هک یلاح  رد  میتشگرب  ام  دوب  سنوم  ام  يارب  ع )  ) نیـسح اـم  يـالوم  رورـس و  - 4. میدرک تعجارم  یگدـنکارپ  ترـسح و  تلاح  اب  الاح 
يا شاب  هاگآ  - 6. میناگدننک هیرگ  نامردارب  رب  ام  میناگدش و  عیاض  تسرپرـس  نودب  ام  سپ  - 5. تسا هدنام  ورگ  البرک  رد  ع )  ) نیسح

هداتفا و نیمزب  رـس  نودب  البرک  رد  ام  نادرم  اریز  - 7. میدش دنمدرد  نامردپ  تبیـصم  رد  ام  هک  هد  ربخ  ربمغیپ  هب  ام  لاح  زا  هدنهدربخ و 
هاگن رگا  همطاـف  يا  - 9. دندرکن تیاعر  مه  ارت  مارتحا  ام  يهرابرد  دنتـشک و  ار  نیـسح  ادـخ  لوسر  يا  - 8. دناهدش هتشک  مه  ام  نارـسپ 

رگا نادرگرـس و  نانزب  يدرکیم  هاـگن  رگا  همطاـف  يا  - 10. دندوب هدـش  هدـنکارپ  اهرهـش  رد  هک  تنارتخد  ینعی  ناریـسا  يوسب  يدرکیم 
عیقب رد  ور  ـالاب  و  - 12. يدرکیم يراز  هیرگ و  اـم  يارب  هشیمه  دوب  مه  تماـیق  زور  اـت  وـت  رمع  رگا  سپ  - 11 يدیدیم . ار  نیدباعلانیز 

دوب رود  وت  زا  هکیلاح  رد  دش و  هتشک  تردارب  مع ! يا  - 13 (. نسح يا  [ ) هحفص 245 نایناهج [  راگدرورپ  بیبح  رسپ  يا  وگب  تسیاب و 
ار نانز  - 15. دننکیم هحون  یـشحو  ناگدنرچ  ناگدنرپ و  اراکـشآ  وا  يارب  رـس  نودب  - 14. تسا هدنام  ورگ  البرک  مرگ  ياهرازنـش  رد 
ناریح و همطاـف  دـندرک و  نوریب  شاهـمیخ  زا  ار  بـنیز  و  - 16 دـندرک . راوس  زاـهجیب  نارتش  رب  ارهق  ار  ناـنآ  دـندومن و  تمرح  کـته 

حرش زا  تسا  نم  يهصق  نیا  و  - 18. مینکیم هیرگ  نامردپ  رب  میتسه و  هط  نیـسای و  نارتخد  ام  - 17. درکیم راکشآ  ار  شاهلان  نادرگرس 
تداهش نایرج  زا  ار  مدرم  دناوخ و  يرـصتخم  يهبطخ  زین  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  . دینک هیرگ  ام  لاح  رب  ناگدنونـش  يا  سپ  ملاح 

ص)  ) مرکا لوسر  رهطم  مرح  ترایزب  دندش  هنیدم  دراو  تراهط  تمـصع و  تیبلها  هکنآ  زا  سپ  . دینادرگ هاگآ  تیب  لها  تراسا  ماما و 
ارهز ترـضح  يرونم  يهضور  هاگنآ  . دـندومن کبـس  يدـح  ات  ار  لد  هودـنا  راب  دنتـشاد و  هضرع  وا  كاـخب  ار  تما  تیاکـش  هتفاـتش و 
رازم رانک  رد  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  لاح  نابز  . دـنتخادنا وا  تبرت  هب  رطاخ  یفـشت  يارب  ار  دوخ  هدرک و  ترایز  ار  مالـسلااهیلع 

يا هتشک  تنیسح  دش  هحفـص 246 ] نیب [  شیوخ  تیب  لها  رآ  كاخ  رـس ز  نیدکاپ  لوسر  ياک  بنیز  تفگ  . دوب نینچ  شردام  دج و 
ناـشن فسوی  زا  تیوسریپ  بوقعی  يا  میوا  ریـشب  نم  ریـسا  دـش  ناـگرگ  گـنچ  رد  تفـسویبل  هنـشت  نیریـش  بآ  راـنک  رد  برع  رخف 

مام يوس  دـش  سپـس  نآ  زشنهاریپ  نیا  تفگ  دـهاوخ  وت  اب  شنت  دـش  نوچ  هک  تفگ  مراین  نمماهدروآ  ناغمرا  یـصیمق  کن  ماهدروآ 

؟ تسیک www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتخانـشن ادـخ  لدرفاک  موقنیـسح  تدـنزرف  قشع  لیتق  دـش  نیع  رون  ار  برع  رخف  ياک  تفگلاصخ  میرم  يوناب  شکـالب  نآ  لاـمهیب 
ياهرتشاب دش  رابگنز  ریـسا  نوچ  تنارتخددوب  روح  ناوسیگ  دنمک  زا  دوپ  رات و  شک  اههمیخ  نآ  دنتخوسدنتخات  شکاپ  مسج  رب  اههراب 

يوعد رفک و  شیک  ناشماع  صاخ و  ياهتتامـش  نآنم  ماـش  يارجاـم  يدـیدن  هک  نم  ماـکان  رداـم  يا  باوخب  شوخراوس  لـمحمیب 
يهلأسم هجوتم  مدرم  راکفا  هنیدمب  تیبلها  دورو  اب  [ 229  ] لولم يدرگ  تمسرت  میوگب  رگ  لوتب  مام  يا  هوکش  زا  تسا  رپ  لدناشمالسا 

دیزی و هب  تبسن  هنیدم  لها  دیدرگ و  دنلب  هلان  هآ و  يرادازع و  يادص  رانک  هشوگ و  ره  رد  دش و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  تداهش 
عالطا بلطم  نیا  زا  دیزی  نوچ  دـش و  رادـیدپ  مدرم  مامت  رد  راجزنا  رفنت و  تلاح  کی  دـندیدرگ و  نیگمـشخ  وا  يهدـناشنتسد  لامع 

ام دندومن و  نارابگنس  زین  ار  هکم  هدرک و  ماعلتق  هنیدم ر ا  زور  هس  داد  روتسد  داتـسرف و  ماش  زا  يرارج  رگـشل  اهنآ  باعرا  يارب  تفای 
هحفص 248 ] دومن [ . میهاوخ  نایب  باتک  مشش  شخب  رد  ار  عیاقو  نیا  لیصفت 

ماما نارای  باحصا و  دالوا و 

مشاهینب

دیـس .) همئانغ یلتق  مه  یلجنا و  مث  مهمحالم  تمح  هب  موی  متغا  . هملاس مویلا  كاذب  لیلعلا  ریغ  ام  فوفطلا و  یف  یعرـص  لالا  یلع  یفهل 
ار اهنآ  دادعت  یخرب  دناهتـشون و  رفن  مالسلاهیلع 17  نیسح  ترـضح  دوخ  زا  ریغ  البرک  رد  ار  مشاهینب  يادهـش  لتاقم  بابرا  ( مولعلارحب

هدوب روهشم  هچنآ  یلو  تسا  هتشون  رفن  ناشیماسا 20  اب  ار  نانآ  يهدع  نییبلاطلا  لتاقم  رد  مه  یناهفـصا  جرفلاوبا  دناهدرک  دیق  رفن   18
دالوازا رفن   5  ) دشابیم رفن  اهنآ 18  عمج  مالـسلاهیلع  ماما  دوخ  اـب  هک  دـناهدوب  رفن  نامه 17  دیآیم  تسدـب  هسدـقم  يهیحان  ترایز  زا  و 
نادنزرف زا  رفن   5 رفعج -  نب  هللادبع  نادنزرف  زا  رفن   2 مالسلاهیلع -  نسح  ماما  دالوا  زا  رفن   3 نیسح -  مامادالوا  زا  رفن   2 ریما -  ترضح 

لیقع ار  وا  تسا و  برع  لیابق  نیرتعاجش  زا  دلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف  شردام  : مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح   - 1 (. لیقع ياههداون  و 
 - هللادـبع مشاهینب - ) رمق   ) سابع بیترت  هب  هحفص 249 ] رسپ [  راهچ  همطاف  درک  يراگتساوخ  ترضحنآ  يارب  ریما  ترضح  شرافـسب 

دوب و امیس  شوخ  الاب و  دنلب  دنمورین و  عاجش و  يدرم  لضفلاوبا  اب  ینکم  سابع  . دیدرگ نینبلاماب  موسوم  دروآ و  دوجوب  نامثع  رفعج - 
یلع نب  هللادـبع  - 2. دـیدرگ نایب  مود  شخب  رد  اراصتخا  ترـضحنآ  تداهـش  هزرابم و  نایرج  دـندیمانیم  مشاهینب  رمق  ار  وا  تهجنیدـب 
یلع كاذ  لاضفالا  ةدـجنلا و  يذ  نبا  اـنا  : دـناوخیم زجر  نینچ  دوب و  یعاجـش  ناوج  نینبلاما ) مود  دـنزرف   ) یلع نب  هللادبعمالـسلاامهیلع 
لئان تداهش  يهجردب  دیدش  راکیپ  تعاجش و  زاربا  زا  سپ  [ 230  ] لاوهالا رهاظ  موق  لک  یف  لاکنلا  وذ  هللا  لوسر  فیسلاعفلاوذ  ریخلا 
یلع نـب  رفعج  - 3 تسا . هتـشادن  مه  يدـنزرف  دوب و  هلاـس  تسا 25  هتـشون  نییبلاـطلا  لـتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  هک  يروطب  دـمآ و 
يریت یحبصا  یلوخ  هک  تسا  هدرک  لقن  بوشآرهشنبا  دیسر و  تداهش  يهجردب  راکیپ  زا  سپ  دوب و  نینبلاما  زین  وا  رداممالسلاامهیلع 

هک تسا  هدومن  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  مه  جرفلاوبا  دومن و  تباصا  يو  مشچ  ای  هقیقـش و  هب  ریت  نآ  تخادـنا و  وا  بناـجب 
: ] دـناوخیم زجر  نینچ  دوـب و  نینبلاما  دـنزرف  یلع  نب  نامثعمالـسلاامهیلع  یلع  نـب  ناـمثع  - 4 [ . 231 . ] دش هتـشک  یلوخ  تسدـب  رفعج 

رابکلا و دیـس  وریاخالا  ةریخ  نیـسح  یخا  رهاطلا  یبنلل  مع  نبا  ورهاظلا  لاعفلاوذ  یلع  یخیـش  رخاـفملا  وذ  ناـمثع  اـنا  ینا  هحفص 250 ]
رد دیرب و  ار  شرـس  يرگید  درم  دـنکفا و  نیمزب  داد و  رارق  ریت  فدـه  مه  ار  وا  یحبـصا  یلوخرـصانلا  یـصولا  لوسرلا و  دـعب  رغاصالا 
رد شناردارب  دننام  مه  وا  دوب  دـلوما  شردام  رغـصا  دـمحم  هب  روهـشم  : مالـسلاامهیلع یلع  نب  دـمحم  - 5 [ . 232 . ] دوب هلاـس  عقومنآ 21 

هزراـبم و حرـش  هک  ربـکا  یلع  هب  روهـشم  : مالـسلاامهیلع نیـسحلا  نب  یلع  - 6. تسا هدیـسر  تداهـش  يهجردب  مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ 
هدیمان عیضر  هللادبع  هدوب و  راوخریش  هللادبع  نیا  : مالـسلاامهیلع نیـسحلا  نب  هللادبع   - 7. دـیدرگ نایب  مود  شخب  رد  اراصتخا  وا  تداهش 

هتـشک هلمرح  ریت  اب  ود  ره  تسا و  عیـضر  هللادبع  زا  ریغ  رغـصا  یلع  یـضعب  يهدیقعب  یلو  دناهتفگ  رغـصا  یلع  ار  وا  لتاقم  بابرا  هدش و 
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اروشاع بش  رد  دوب  هلاس  فنخمیبا 14  لقنب  انب  هدوب و  مالسلاهیلع  نسح  ماما  رـسپ  : مالـسلاامهیلع نسحلا  نب  مساق  - 8 [ . 233 . ] دناهدش
دشاب نم  اب  هک  مه  امش  زا  کی  ره  موشیم و  هتـشک  ادرف  نم  هک  تفگیم  شباحـصا  نادناخب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هک  یماگنه 
هنوگچ وـت  رظن  رد  گرم  مرـسپ  دوـمرف  ماـما  هحفـص 251 ] موشیم [ ؟ هتـشک  مه  نم  ایآ  درک  ضرع  مساـق  ترـضح  دـش  دـهاوخ  هتـشک 

یلب دومرف  ترـضح  ! تسا رتنیریـش  لسع  زا  نم  ماک  رد  گرم  ناج  ومع  لسعلا  نم  یلحا  يدـنع  توملا  مع  ای  درک  ضرع  مساق  ؟ تسا
دنزرفب هک  ياهقالع  ترثک  زا  مالـسلاهیلع  ماما  داهن  رازراک  نادـیمب  مدـق  داهج  مزعب  هک  مه  اروشاـع  زور  [ . 234 . ] يوشیم هتـشک  مه  وت 

تروصب شگـشا  هکیلاح  رد  تفرگ و  هزرابم  يهزاجا  عرـضت  رارـصا و  يهجیتن  رد  هرخالاب  ات  دادیمن  واب  گنج  يهزاجا  تشاد  شردارب 
سانا ال نیب  نهترملا  ریسالاک  نیسح  اذهنمتؤملا  یفطصملا  یبنلا  طبس  نسحلا  نبا  اناف  ینورکنت  نا  : دومرفیم دناوخیم و  زجر  دوب  يراج 

دیوگ ملسم  نب  دیمح  [ . 235 . ] داتـسرف كردب  ار  رفن  یلاسدروخ 35  نس و  رغـص  نآ  اب  دومن و  یتخـس  رازراـک  سپنزملا  بوص  اوقس 
رازا و هدیـشوپ و  نت  هب  ینهریپ  دـمآ و  ام  يوسب  تشاد  تسد  رد  يریـشمش  هکیلاح  رد  دوب  هاـم  يهراـپ  دـننام  شیور  هک  يرـسپ  مدـید 
، منک هلمح  واب  نونکا  دنگوس  ادـخب  تفگ  دـید  ار  وا  هک  يدزا  لیفن  دیعـس  نب  ورمع  . دوب هدـش  هراپ  اهنآ  زا  یکی  دـنب  هک  تشاد  ینیلعن 

ادـخب تفگ  دنـشکیم ، اریو  دـناهتفرگ  ار  وا  فارطا  هک  یئاهنآ  راذـگ  دوخ  لاحب  ار  وا  يربیم  هرهب  هچ  لمع  نیا  زا  وت  هللا ! ناحبـس  متفگ 
نآ تفاکـش و  ارنآ  دروآدورف و  شرـس  رب  ار  ریـشمش  درک و  هلمح  رـسپ  نآ  رب  گنردیب  تفگ و  ار  نیا  منک  هلمح  واب  دـیاب  نم  دـنگوس 

هحفص 252] ریش [  دننام  درک و  هدنکارپ  ار  رگشل  دیـسر  يراکـش  زاب  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ! ناجومع دز  ایرف  داتفا و  نیمزب  ورب  رـسپ 
دعـس نب  رمع  ناراوس  دـش  رود  وا  زا  تخاـس و  ادـج  قفرم  زا  ار  شتـسد  هک  دز  دیعـس  نب  ورمع  رب  يریـشمش  دومن و  هلمح  ینیگمـشخ 

ناهجنیا زا  دیدرگ و  بوکدـگل  نابـسا  مس  ریز  وا  رکیپ  ناراوس  نامه  موجه  رثا  رد  یلو  دـنرب  نوریب  هکرعم  زا  ار  وا  هک  دـندروآ  موجه 
ار دوخ  ياهاپ  وا  داتسیا و  رسپ  نآ  رس  يالاب  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  تسـشنورف  هک  نادیم  كاخ  درگ و  [ . 236 . ] تسبرب تخر 

دوب دـهاوخ  اهنآ  نانمـشد  زا  تدـج  تمایق  زور  رد  دنتـشک و  ارت  هک  ناـنآ  دنـشاب  رود  ادـخ  تمحر  زا  دومرفیم  نیـسح  دوسیم و  نیمزب 
وتب خساپ  نآ  یلو  دهد  تخـساپ  ای  دهدن و  تخـساپ  یناوخب  ار  وا  وت  هک  تسا  راوگان  تخـس و  تیومع  رب  دـنگوس  ادـخب  دومرف  سپس 

ار وا  نانچمه  دـشیم  هدیـشک  نیمز  رب  وا  ياهاپ  هک  منیبیم  ایوگ  تشادرب و  كاخ  زا  هتفرگ  دوخ  يهنیـس  رب  ار  وا  هاـگنآ  دـناسرن  يدوس 
نب نسح  رسپ  مساق  دنتفگ  ؟ دوب هک  رسپ ، نیا  مدیسرپ  نم  داهن  نیمز  رب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شدنزرف  دسج  رانک  رد  ات  دروایب 

ردـپ و ردارب  مساق  ترـضح  اـب  هدوب و  دـلوما  شرداـم  : مالـسلاامهیلع نسحلا  نب  رکبوبا  - 9 [ . 237 . ] دوب مالـسلامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 
نــسح نـب  هللادـبع  - 10 هحفــــــص 253 ] [ . ] 238 . ] تـسا هدیــسر  تداهــشب  يوــنغ  يهـبقع  نـب  هللادــبع  تسدــب  دوــب و  يرداــم 

شیومعب کمک  يارب  دمآ و  نوریب  اههمیخ  زا  هللادبع  دـندوب  هدرک  هطاحا  ار  ماما  رود  دعـس  نب  رمع  نایرگـشل  هکیماگنه  : مالـسلاامهیلع
تسناوتن دیشوک  ردق  ره  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  دنک و  ریگولج  هللادبع  تکرح  زا  هک  داد  ادن  ار  شرهاوخ  ترضح  تفاتـش  نادیم  بناجب 

هک دروآـیمدورف  ماـما  فرطب  يریـشمش  بعک  نب  رحب  عقوم  نیا  رد  دـیناسر و  شیومعب  ار  دوخ  هرخـالاب  درادزاـب  دوـخ  میمـصت  زا  ار  وا 
شتسد هجیتن  رد  دوش  ماماب  رشمش  تباصا  عنام  هک  درب  ولج  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  ؟ یـشکیم ارم  يومع  هثیبخ  نز  رـسپ  يا  دز  ادص  هللادبع 

ردپب ارت  ادخ  ات  نک  ربص  ردارب  يهدید  رون  دومرف  دینابـسچ و  هنیـسب  ار  وا  ترـضح  هامع  ای  دز  ادص  دش  نازیوآ  تسوپ  زا  دیدرگ و  عطق 
رد [ . 239 . ] درک شیومع  يادـف  ومع  نماد  رد  ار  دوخ  ناج  لـفط  نآ  دیـسر و  هلمرح  دولآرهز  ریت  عقومنیا  رد  دـیامن  قحلم  تراوگرزب 

هاپـس ردـنا  هاپـس  شدرگ  نایوفکنتف  بادرگ  قرغ  ار  نید  هاش  نسح  غاـب  يهتـسدلگ  نوچ  دـید  : تسا هدورـس  نینچ  موحرم  رین  درومنیا 
رهاوخ درک  زاـب  نینوخ  مشچ  نادـیمب  هشرادـبات  رهم  يوس  هرذ  وچمه  راز  نـالان و  هگبرح  يوس  تخاتهایـس  ماـش  هم  صرق  رودـب  نوچ 
جوـم نوـخ  ياـیرد  نیز  تسین  لـحاسب  هرنم  يوـس  همیخ  كدوـک ز  نیا  دـیاک  نم  يورهم  راوـخ  يا  لـهم  هـکدرک  زاوآ  ار  هدـیدمغ 

رسب رس  يداو  تسا  راوخنوخ  گرگ  هحفص 254 ] متس [  نارابریت  زا  راید  نیز  مرح  دیص  نیا  مسرت  ددرگنربنوگنرس  یتشک  ازنافوط و 
غاد نوخ  نکم  لد  ارم  سرون  نیلگ  يا  تمغ  زازاب  درگرب  رفس  نیز  اناج  تفگ  زاین  اب  بنیز  تفرگب  شنمادرـسپ  هار  رد  لیح  ار  يهدید 
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يور رب  رت  دیراورم  دقع  میتی  رد  نآ  دیراب  فدص  زارذح  نک  ناعنک  تشد  نیز  افسوی  رطخرپ  ارحص  تسا و  هار  رد  هراچارم  سب  مساق 
زا لبلبقشع  ناتـسراهب  رب  مدنبم  رد  قشع  ناتـسب  رد  تسا  ینیچلگ  تقوادج  دوخ  مع  دش ز  مهاوخن  نم  ادـخ  رهب  مله  او  همع  تفگمیس 
زا عمش  قشعزونه  هناورپ  هدنز  عمش و  هتـشک  زوسهناخ  ناقـشاع  طرـش  تسینرادزاب  نم  زا  همع  يا  عنم  تسد  راهب  رد  دبیکـش  نوچ  لگ 
نم يازـشتآ  هآ  زا  شاـب  رودتنمرخ  دزوسب  مسرت  مشتآ  تنماد  نم  زا  همع  يا  راد  رودمشتآ  رد  لد  لـعن  هدـنکف  وا  مشکلد  ياههبذـج 

هدـید معبط  لیپ  بانط  مقوش  ندرگ  زا  ریگزابار  هاش  رگید  راب  منیب  هک  وب  ار  هار  نم  رب  همع  يا  دـنبم  ربنم  ياپ  ات  رـس  تسا  دوس  شتاک 
جرب يوس  دش  ریچ  قشع  ياههبذج  دش  تبقاعشهگرخ  يوسب  بنیز  ششک  رد  شهش  يوس  ناشک  شقـشع  يهبذجباوخب  ناتـسدنه 

نامهم قشع  طاسب  رب  مدـمآ  ناج  فکب  کن  اهاش  تفگنوزف  دـح  زا  مصخ  اهنت و  نت  اب  نوخ  يایرد  رد  هداتفا  هاش  دـیدرینم  هاـم  فرش 
زکهارب تمـشچ  نارتخا  نوچ  هتخود  هاگهمیخ  رد  نارتخد  نارهاوخردـپ و  ار  نامیتی  مغ  زورب  يا  رـسب  هن  متـسد  ریگ و  مرانک  نیهمدـمآ 

تفگ هحفص 255 ] راظتنا [  زا  ناهر  او  ار  اهمـشچ  راذگ  نکیم  اههمیخ  يوس  زیخام  هام  نودرگ  يوس  دیآ  زاب  ام  هاش  ددرگزاب  یک  رفس 
اهاش تفگمشوخ  مراد  دوخ  هک  تلاح  نیدـب  نم  مشوهم  يا  درگزاب  همیخب  وتزیتس  تشد  نیا  رد  دراـبیم  غیت  زیزع  ناـج  يا  هللا  شهاـش 
کن حلما  شبک  لیلخ و  وتادف  رهب  زا  میهاربا  يوس  ادخ  شداتسرف  هک  حلما  شبکتسانم  هوک  نیا  قشع و  حیبذ  نم  تسافو  نیئآ  هن  نیا 

كرات رب  دنز  هک  غیت  تسد  رد  يرفاک  هگان  دیدمدمآ  رید  رگا  محبص  بکوک  مدمآ  ریخأتب  یناجنارگ  زنمنکـسم  دشاب  قشع  رازغزم  منم 
رب ناز  هچ  هک  میوگ  هچ  هو  تشذگ  هللادبع  يزواب  رب  ذغیترپس  كدوک  نآ  درک  ار  دوخ  تسد  رـسب  ار  هش  نیک  غیت  نآ  هدـمانغیردیب  هش 

قوط درک  ار  دوخ  تسد  شنت  رب  ردنا  تفرگب  ناج  وچ  هشدنکف  هش  رانک  رد  لمسب  وچ  دوخ  دنمجرا  لیلس  نآ  ناشفا  تسدتشذگ  هش 
افسویردپ دزن  ات  لاب  ناشفارب  شوخ  رپ  سواط  ریاط  ياک  هش  تفگنینزان  قلحب  شزود  لد  ریت  نیک  تسش  زا  یملاظ  دز  ناهگانشندرگ 

هللادبع نب  نوع  - 11. درک زاورپ  هش  تسد  زا  زاب  وچمه  درک  زاب  نتفرب  رپ  شحور  غرمشاب  هام  ینارماک  رـصمب  ور  شاب  هاچ  جنر  غراف ز 
زجر نینچ  دش و  نوریب  هزرابم  يارب  نوع  هک  دسیونیم  بوشارهـشنبا  دوب  يربک  بنیز  شردام  رفعج و  نب  هللادبع  دـنزرف  نوع  : رفعج نب 

هس نتشک  زا  سپ  ورـشحملا  یف  افرـش  اذهب  یفک  رـضخا  حانجب  اهیف  ریطیرهزا  نانجلا  یف  قدص  دیهـش  رفعج  نبا  اناف  ینورکنت  نا  : دناوخ
زین دمحم  : رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم  - 12 هحفص 256 ] [ . ] 240 . ] دیسر تداهش  هب  هنطق  نب  هللادبع  تسدب  هدایپ  نت  هدجیه  راوس و  نت 

رتخد هیقر  شردام  : لیقع نب  ملسم  نب  هللادبع  - 13. دیدرگ دیهش  زین  دوخ  هفوک  نایهاپس  زا  رفن  هد  نتـشک  گنج و  زا  سپ  شردارب  دننام 
نب ملسم  دنزرف  هللادبع  يوسب  يریت  حیبص  نب  ورمع  مانب  دعس  نب  رمع  رگشل  زا  يدرم  دسیونیم  دیفم  خیـش  دوب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح 

دهد و ناکت  ارنآ  تسناوتن  تخود و  شایناشیپ  هب  ار  وا  تسد  ریت  نآ  داهن  دوخ  یناشیپ  هب  هدرک  رپس  ار  شتـسد  هللادـبع  تخادـنا  لیقع 
طیقل يدزا و  مهرموبا  تسدب  هدوب و  زینک  شردام  : لیقع نب  ملسم  نب  دمحم  - 14 [ . 241 . ] دومن دیهش  ار  وا  دز و  شبلقب  هزین  اب  يرگید 

نب نمحرلادــبع  لــیقع -  نـب  رفعج  لــیقع -  نـب  دیعــسیبا  نـب  دــمحم  - ) 15  - 16  - 17. تـسا هدیـسر  تداهـشب  یننهج  ساـیا  نـب 
هحفص 257 ] دندیسر [ . تداهش  يهعیفر  يهجردب  ءادهش  رگید  دننام  تداشر  زاربا  زا  سپ  زین  لیقع  نادنزرف  (: لیقع

نارای باحصا و 

دادعت نیخرومسفنالا  باهذ  یلا  نوتفاهتی  مهناک  عوردـلا  یلع  بولقلا  اوسبلسدرکم  سعدـم و  نیب  لیخلا  ۀـملم و  عفدـل  اودون  اذا  موق 
نانآ هکتسنیا  روهشم  . دناهتشون فالتخاب  دناهدیسر  تداهش  يهیلاع  يهجردب  اروشاع  زور  رد  هک  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نارای  باحـصا و 

زا اروشاع  بش  رد  رفن  مه 32  هدع  نیا  زا  هک  دوشیم  رفن  باحصا 55  يهدع  تروص  نیا  رد  دناهدوب و  رفن  الک 72  مشاهینب  يادهش  اب 
ناویحلا ةویح  باتک  رد  هکنانچ  دناهتـشون  رفن  ار 78  ءادهش  عمج  یخرب  . دندوب هتـسویپ  ینیـسح  يودراب  هدش و  ادج  دعـس  نب  رمع  هاپس 

ۀینامث یف  اذـه  انیلع  درو  . دومن شرازگ  نینچ  ار  راک  نایرج  داهن  دـیزی  شیپ  ار  ماما  رهطم  رـس  هکیماگنه  نیعل  رمـش  هک  تسا  هدـش  لقن 
رفن تصش  شاهداوناخ و  زا  رفن  هدجیه  اب  هدش  دراو  ام  رب  صخش  نیا  [ ) هحفص 258 هتعیش [ ... نم  الجر  نیتس  هتیب و  لها  نم  الجر  رشع 
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ات دمآ  البرک  يوسب  هدایپ  دصکی  شباحـصا و  هداوناخ و  زا  راوس  دصناپ  اب  هک  دـسیونیم  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  و  ....( شنایعیـش زا 
تیاور مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  زا  سواط  نب  دیـس  و  [ . 242 . ] دندوب نت  کی  داتـشه  دندش  دیهـش  وا  باکر  رد  هک  یناسک  دیوگ  هکنیا 

هک 17 تسا  هدش  هدرب  مان  رفن  هسدقم 82  يهیحان  ترایز  رد  و  [ . 243 . ] دندوب هدایپ  رفن  دصکی  راوس و  رفن  جنپ  لهچ و  نانآ  هک  دـنکیم 
تسا هفلتخم  ياهعـضو  زا  یـشان  رامآ  فالتخا  نیا  هک  تسناد  دیاب  [ . 244 . ] دنشابیم باحـصا  زا  زین  رفن  هدوب و 65  مشاهینب  ناـنآ  رفن 

ار یتعامج  نآ  دـناهدرک و  تکرح  وا  هارمه  هنیدـم  ای  هکم  زا  هک  هدوب  ماما  نارای  زا  هدـع  نآ  رکذ  طقف  نیخروم  زا  یـضعب  روظنم  نوچ 
هدرواین و باسحب  دناهتفر  مالـسلاهیلع  نیـسح  بناجب  دعـس  نب  رمع  هاپـس  زا  هتفای و  تیاده  اروشاع  زور  ات  البرکب  ماما  دورو  زور  زا  هک 
ای دناهتـسویپ و  ینیـسح  يودراـب  و  نارگید ) هجـسوع و  نب  ملـسم  رهاـظم و  نب  بیبـح  دـننام   ) هدـمآ هفوـک  زا  هـک  ار  یناـسک  نـینچمه 

دـناهدرکن و دـیق  دـناهدش  هدـنکارپ  ماما  رود  زا  هدومن و  رطخ  ساـسحا  گـنج  عوقو  ندوب  یعطق  رثا  رد  رخآ  ياـهزور  هک  ار  یـصاخشا 
نیاربانب . دناهدومن بوسحم  اهنآ  وزج  نارگید  فیفع و  نب  هللادبع  یناه و  لیقع و  نب  ملـسم  دننام  مه  ار  هفوک  يادهـش  نیخروم  یـضعب 

یحور و عضو  تسا  هجوت  لـباق  مهم و  هچنآ  هدوـب و  هحفص 259 ] رفن [  یلا 80  دودـح 70  رد  هریغ  مشاهینب و  زا  ماما  ناراـی  عومجم 
دید دهاوخن  زین  دبا  ات  هدیدن و  دوخب  ار  ینامرهق  نینچ  ریظن  اهناسنا  یگدنز  راودا  مامت  رد  رـشب  خیرات  هک  دـشابیم  نانآ  يزابناج  تیفیک 

رد ار  اهنآ  دـننام  یکدوک  عقوم  زا  نم  مشچ  ینعیعفای  اـنا  اذا  ساـنلا  یف  مهلبق  ـال  مهناـمز و  یف  مهلثم  ینیع  رتملف  : دـیوگ رعاـش  هکناـنچ 
هک تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  دوخ  نایب  اعدا  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  و  تسا ! هدـیدن  مدرم  نایم  رد  اـهنآ  زا  شیپ  هن  ناـشراگزور و 
نم [ .) 245 . ] اریخ ینع  هللا  مکازجف  یتیب  لها  نم  لصوا  ربا و ال  تیب  لها  یباحـصا و ال  نم  اریخ  یفوا و ال  اباحـصا  ملعا  یناـف ال  : دومرف

)و دهد ریخ  شاداپ  امشب  نم  بناج  زا  مرادن  غارـس  دوخ  نادناخ  زا  رتنابرهم  رتوکین و  ینادناخ  دوخ و  نارای  زا  رتهب  رتافواب و  یباحـصا 
نآ للع  یـضعب  هب  هک  تسا  تهج  دنچ  زا  ناحجر  تیلـضفا و  نیا  و  راصنا . ریخ  ای  مکیلع  مالـسلا  هک  تسا  هسدـقم  يهیحان  ترایز  رد 

راکادـف لدـیوق و  عاجـش و  هورگ  نآ  دارفا  مه  ردـق  ره  دزیخرب  هزرابم  هلتاقمب و  دوخ  نمـشد  اب  هک  یهورگ  ره  الوا  : دوشیم هراـشا  ـالیذ 
رافک و يورین  ردـب  يهوزغ  رد  هکنانچ  دـننک  رازراک  دوخ  ربارب  هد  يهدـع  اب  رثکادـح  ربارب و و  هس  ای  ود  يورین  اب  دـنناوتیم  طـقف  دنـشاب 

دشابیم يراج  زین  رگید  ماوقا  للم و  ياهگنج  رد  یتح  یمالسا  ياهگنج  تاوزغ و  ریاس  رد  شور  نیا  دوب و  نیملـسم  ربارب  هس  نیکرـشم 
راکیپ رد  زج  دزیخرب  لاتقب  دوخ  ربارب  دصناپ  ای  رازه  يهدع  اب  یکچوک  عمج  کی  هک  تسا  هدشن  هدید  زگره  نونک  ات  تقلخ  ودب  زا  اما 

هلتاقمب رفن  رازه  ود  تسیب  ربارب  رد  لقادـح  ای  رازه و  لهچ  ای  رازه  داتفه  هحفص 260 ] ربارب [  رد  يرفن  هورگ 72  کی  هک  البرک  نینوخ 
رگا هک  دـندوب  هتخادـنا  ریثـک  عـمج  نآ  لدـب  یتـشحو  بعر و  ناـنچ  لـیلق  يهدـع  نیا  هک  تساـجنیا  بجعت  دوـب و  هتـساخرب  لادـج  و 

يهیفاش حرـش  رد  هکنانچ  دوب  یعطق  یمتح و  ناشیدوبان  كاله و  تفرگیم  تروص  نانمـشد  فرط  زا  لمع  رد  ياهحماـسم  نیرتکچوک 
دوب دعـس  نب  رمع  نایرگـشل  وزج  البرک  رد  هک  یناسک  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  لـقن  دـیدحلایبا  نبا  يهغالبلاجـهن  حرـش  سارفیبا و 

اندهـش ام  تدهـش  ول  کنا  تناهد  رب  گنـس  تفگ  خـساپ  رد  صخـش  نآ  ؟ يدـناسر لتقب  ار  ادـخ  لوسر  يهیرذ  اـیآ  وت  رب  ياو  دـنتفگ 
روهلمح امب  یهورگ  اریز  يدوب  هدرک  میدرک  ام  هک  ار  راک  نیمه  يدوب  هدـید  میدـید  اـم  هک  ار  هچنآ  مه  وت  رگا  ینعی  اـنلعف : اـم  تلعفل 
ناهدب ار  دوخ  هتخیر و  كاخب  ار  ناناولهپ  تسار  پچ و  زا  هدننکـش  مهرد  ناریـش  نوچ  دوب و  ریـشمش  يهضبقب  ناشیاهتـسد  هک  دندش 
ءالیتسا کلم  رب  دـیاب  ای  هک  دوبن  لئاح  گرم  اهنآ و  نایم  زیچ  چـیه  دنتـشاد و  لامب  یتبغر  هن  دـنتفریذپیم و  ناـما  هن  دـنتخادنایم  گرم 

ام هنوگچ  سپ  دـندینارذگیم  ریـشمش  مد  زا  ار  ام  يهمه  میتشادـیمرب  تسد  اهنآ  زا  یمک  رگا  دـنوش و  دراو  گرم  ضایح  رب  اـی  دـنبای و 
تـسدب يارب  يزوریپ و  حتف و  دـیماب  هدوب و  عالطایب  گنج  یئاهن  يهجیتن  زا  نایهاپـس  اهگنج  مامت  رد  ایناث  [ . 246 [ ؟ میتشکیمن ار  اهنآ 

نیا اهنت  هن  ـالبرک  ناـنامرهق  رظن  رد  هکیتروص  رد  دـنهدیم  همادا  گـنجب  رگید  تازاـیتما  ماـقم و  هاـج و  بسک  لاوما و  مئاـنغ و  ندروآ 
یسک ره  هک  دوب  هدومرف  اهنادب  ماما  اریز  دوب  یعطق  یمتح و  مه  ناشتداهش  ندش و  هتـشک  یتح  تشادن  دوجو  يروص  يدام و  تازایتما 
هحفص دندومنیم [ ! لابقتـسا  ار  گرم  ندش  هتـشکب  نیقی  ملع و  اب  نانآ  دیایب و  نم  هارمه  درک  دهاوخ  لذب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لد  نوخ 
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ای گنج و  نادیم  زا  رارف  اریز  دندوب  ریزگان  روتسد  تعاطا  زا  نانآ  دندرکیم  راضحا  گنج  رد  تکرش  يارب  ار  مدرم  هکیعقوم  اثلاث  [ 261
ماما نارای  دروم  رد  یلو  دندرکیم  تکرش  نآ  رد  اهرک  اعوط و  مدرم  هدش و  بوسحم  هریبک  هانگ  رازراک  يهنحـص  رد  روضح  زا  فلخت 

تشاذگ دازآ  ناشنطومب  نتشگرب  رد  ار  اهنآ  تشادرب و  نانآ  زا  ار  دوخ  تعیب  ماما  هکنیا  اب  دوبن  تروص  نیدب  هیضق  مالسلاهیلع  نیـسح 
هک دنتـساوخ  ماما  زا  يراز  عرـضت و  اب  دندوب  ترـضح  یقیقح  نارای  هک  ناهارمه  يهدنامیقاب  فصولاعم  دنتفر ) يریثک  يهدـع  هکانچ  )

ناشلاحنابز دنیامن و  ناناج  راثن  ار  ناج  هتخیر و  نیمزب  ادـخ  نید  يایحا  هار  رد  ار  ناشکاپ  نوخ  هک  دـهد  هزاجا  دـنارن و  دوخ  زا  ار  اهنآ 
دومن و قیدصت  ار  ناشراتفگ  نانآ  رادرک  قحلا  وندید  ناوتن  وت  نیلعن  يهشوگ  رب  درگ  یلو  دید  ناوت  كاخ  تمدق  ریزب  ناج  . دوب نینچ 

هتفگ بوخ  هچ  دنتـسجیم و  تقبـس  رگیدـمهب  یهلا  برق  میرحب  لوصو  يارب  هتفاتـش و  قشع  هاگنابرقب  صالخا  فک  رد  ناج  کی  ره 
دندرک راثن  ناشرورس  یتسود  هار  رد  ار  دوخ  ناج  نانآ  ینعی  . دوجلا ۀیاغ  یصقا  سفنلاب  دوجلا  مهدیس و  بح  یف  مهـسفناب  اوداج  : رعاش

ریرب : ریـضخ نب  ریرب  . دوشیم هراشا  اراصتخا  نانآ  زا  یـضعب  يهزرابم  تیفیکب  الیذ  .و  تسا شـشخب  دوج و  دـح  نیرخآ  ناج  ندیـشخب  و 
تفاتش هکمب  دش و  جراخ  هفوک  زا  دینش  هکمب  هنیدم  زا  ار  ماما  تکرح  ربخ  نوچ  دوب  هدیزگ  نکسم  هفوک  رد  دوب و  يدباع  دهاز و  درم 

ار هیماینب  نایرگـشل  گنج ، عورـش  زا  شیپ  اروشاع  زور  هحفـص 262 ] دومن [ . تکرح  البرکب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نویامه  باکر  رد  و 
تبرـش هارمگ  موقنآ  تسدـب  دوب  هدـمآ  وا  يهزراـبمب  هک  لـقعم  نب  دـیزی  نتـشک  گـنج و  زا  سپ  تفرگن و  هجیتـن  داد و  زردـنا  دـنپ و 

زرابم راسی  مانب  داـیز  مـالغ  دـش  عورـش  لوا ) یمومع  يهلمح  زا  سپ   ) نت هب  نت  يهزراـبم  هکیعقوم  : ریمع نب  هللادـبع  - 2. دیشون تداهش 
مریمع نب  هللادـبع  نم  تفگ  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  راسی  تفر  وا  يهزرابمب  یبلک  ریمع  نب  هللادـبع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناراـی  زا  تساوخ و 

هک تسا  وت  رایتخا  رد  رگم  راکدب  نز  رسپ  يا  تفگ  هللادبع  دیایب  بیبح  ای  ریهز  نم  گنجب  وگب  درگرب و  مسانـشیمن  ارت  نم  تفگ  راسی 
دوب دایزنبا  مالغ  هک  ملاس  مانب  يرگید  هارمگ  عقومنیا  رد  تخادنارد  اپ  زا  ریشمش  اب  درک و  هلمح  وا  رب  سپس  ینیزگب  یهاوخ  ار  هک  ره 

هب نیگمشخ  ریش  نوچ  هللادبع  دش و  هدیرب  شپچ  تسد  ناتشگنا  هک  دومن  هلاوح  واب  يریشمش  درک و  هلمح  هللادبع  هب  راسی  کمک  يارب 
وبصع ةرم و  وذ  ءرما  ینا  بلک  نبا  اناف  ینورکنت  نا  : دـناوخ زجر  نینچ  هاگنآ  دـیناسر و  لتقب  یلوا  لابندـب  مه  ار  وا  درک و  هلمح  ملاس 

شاهزرابم راک و  نایرج  : یحایر دیزی  نب  رح  - 3. دیدرگ لئان  تداهش  يهجردب  لاتق  گنج و  زا  سپ  و  [ 247  ] بکنلا دنع  راوخلاب  تسل 
هحفـص درم [  رهاظم  نب  بیبح  هک  تسا  هدومرف  نینمؤملا  سلاجم  رد  هلارون  یـضاق  : رهاظم نب  بیبح  - 4. دیدرگ شراگن  مود  شخب  رد 
ثیدح بانجنآ  زا  هتشگ و  فرشم  ص )  ) لوسر ترضح  تمدخ  تسا  هدوب  لاس  نهک  البرک  يهعقاو  رد  هدوب و  لامج  لامک و  اب  [ 263

مالسلاهیلع ریما  ترضح  هکیعقوم  [ . 248 . ] دوب هدـش  مالـسلاهیلع  یلع  مزالم  مرکا  یبن  تلحر  زا  سپ  تشاد  ظفح  زین  ار  نآرق  هدـینش و 
مالسلاهیلع نیسح  ترضح  تعیب  رما  رد  هفوکب  لیقع  نب  ملـسم  دورو  ماگنه  دومن و  تماقا  هفوک  رد  زین  بیبح  داد  رارق  تختیاپ  ار  هفوک 

رد تفاتش و  ماما  لابقتساب  درک و  رارف  هفوک  زا  هنابش  هجسوع  نب  ملسم  اب  بیبح  دیدرگ  دیهش  راتفرگ و  ملـسم  نوچ  دوب و  يرثؤم  لماع 
تداشر دوب  درمریپ  هکنیا  اب  دوب  ماما  کـچوک  نوشق  پچ  حاـنج  یهدـنامرف  رادهدـهع  اروشاـع  زور  رد  تسویپ و  ینیـسح  يهلفاـقب  هار 

بسا ندرگب  ارنآ  هفوکب  دورو  عقوم  دومن و  ادج  شکرابم  رکیپ  زا  ار  شرـس  میمتینب  زا  يدرم  تشک و  ار  رفن  یلقن 62  هب  درک و  رایسب 
لابند تخانـش و  دـید و  ار  رـس  نآ  دوب  غولبب  کیدزن  سرون و  ناوج  هک  بیبح  رـسپ  مساق  هک  دربیم  دایزنبا  شیپ  درک و  نازیوآ  دوخ 
تفگ مساق  یتسین  مه  روظنمیب  تفگ  مرادن  يروظنم  تفگ  مساق  یئآیم  نم  لابند  هچ  يارب  رسپ  يا  دیـسرپ  درم  نآ  داتفا  هارب  میمت  درم 
مساق مریگب  یتفگنه  يهزیاج  وا  زا  مهاوخیم  نم  دوشیمن و  یضار  ریما  ناج  رـسپ  تفگ  منک  نفد  ات  هدب  نمب  ارنآ  تسا  نم  ردپ  رـس  نیا 
تفای یتصرف  ریبز  نب  بعـصم  نامز  ات  دوب  درم  نآ  زا  ماقتنا  ددص  رد  هراومه  دومن و  هیرگ  داد و  دهاوخ  دب  يرفیک  ارت  ادـخ  یلو  تفگ 
تکرش تاوزغ  رتشیب  رد  هک  دوب  رادمان  يروالد  عاجـش و  يدرم  : ۀجـسوع نب  ملـسم  - 5 [ . 249 . ] دومن خزود  يهناور  ار  شردـپ  لـتاق  و 

داهش زا  سپ  دومنیم و  هحفص 264 ] يراکمه [  مالسلاهیلع  ماما  تعیب  رما  رد  لیقع  نب  ملـسم  اب  هدیزگ و  تماقا  هفوک  رد  زین  وا  تشاد 
صالخا تدارا و  ضرع  ترـضحنآ  تمدخب  مه  اروشاع  بش  رد  دیـسر و  ماما  تدخب  البرک  رد  دـش و  جراخ  هفوک  زا  ملـسم  ترـضح 
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دومن مالـسلاهیلع  ماما  نارای  رب  یمومع  يهلمح  شناـهارمه  اـب  هیماینب  نایهاپـس  تسار  حاـنج  هدـنامرف  جاـجح  نب  ورمع  هکیعقوم  . دومن
دنک تمحر  ادخ  ملسم  يا  دومرف  دیسر  وا  نیلابب  ترضح  هکیماگنه  داتفا و  نیمزب  تعاجش  زاربا  زا  سپ  هلمح  نیا  رد  هجسوع  نب  ملسم 
دوخ نامیپ  دهعب و  اهنآ  زا  یضعب  سپ  [ .) 250 . ] الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  : دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ارت و 

ملـسمب دوب  ماما  هارمه  هک  رهاظم  نب  بیبح  (. دندادن یلیدبت  رییغت و  دنراظتنا و  رد  مه  اهنآ  زا  یـضعب  و  دندیـسر ) تاهـش  هب   ) دندرک افو 
ریخ هب  ارت  ادخ  تفگ  یفیعض  يادص  اب  ملسم  تشهب  هب  ارت  داب  هدژم  یلو  تسا  راوگان  رایـسب  نم  رب  وت  نداتفا  نیمز  نیا  ملـسم  يا  تفگ 
نم يراد  یتیـصو  ره  متـشاد  تسود  دیـسر  مهاوخ  تداهـش  هب  وت  لابندب  مه  نم  هک  دوبن  نینچ  رگا  تفگ  بیبح  دـهد  تراشب  یکین  و 
هبعک راگدرورپ  هب  تفگ  بیبح  رادمرب  وا  يرای  زا  تسد  ياهدـنز  ات  تفگ  بیبح  هب  ماماب  دوخ  تسد  اب  هراشا  نمـض  ملـسم  مهد  ماجنا 

-6 [ . 251 . ] دمآ زاورپ  هب  توکلم  نشلگ  ياضف  رد  هدش و  جراخ  دـبلاک  سفق  زا  شحور  غرم  اهوگتفگ  نیا  زا  سپ  منک  نینچ  هک  مسق 
گنج دیناسر و  لتقب  ار  دعـس  نب  رمع  نایهاپـس  زا  رفن  هدزاود  دادـعت  نیحورجم  رب  هوالع  دوب  یعاجـش  درم  لاله  نب  عفان  : لاله نب  عفان 

هحفـص 265] دزنب [  ناشک  ناشک  ار  وا  شنارای  نشوجلايذ و  نب  رمـش  دـندرک  ریـسا  ار  وا  تسکـش و  شیوزاب  ود  هکنیا  اـت  درک  یتخس 
هچ دوخ  سفن  اب  هک  دـینادیم  نم  يادـخ  تفگ  عفان  ؟ ياهدرک هچ  دوخ  سفن  اب  عفان  يا  وت  رب  ياو  تفگ  دعـسنبا  دـندرب ، دعـس  نب  رمع 

زگره ماهتشک و  ار  امـش  رگـشل  زا  رفن  نیحورجم 12  ياوـس  ادـخب  مسق  تفگ  تخیریم  وا  شیرب  شرـس  زا  نوـخ  هکیلاـح  رد  ماهدرک و 
دعس نب  رمعب  رمـش  مدشیمن  امـش  ریـسا  دنامیم  ناوزاب  دعاس و  نم  يارب  رگا  درک و  مهاوخن  تمالم  ماهدرک  هک  يداهج  زا  ار  دوخ  سفن 

ار شریـشمش  رمـش  ناسر  لتقب  ار  وا  تدوخ  یهاوخیم  رگا  ياهدروآ  ار  وا  وت  تفگ  دعـسنبا  ! شکب ار  وا  دیاشگب  ار  تراک  ادـخ  تفگ 
ام نوخب  تتسد  هکیلاح  رد  ینک  تاقالم  ار  ادخ  هک  دوب  تخس  وت  رب  يدوب  ناناملـسم  يهرمز  رد  وت  رگا  ادخب  مسق  : تفگ عفان  درک  دنلب 

لتقب ار  وا  ریـشمش  اب  رمـش  سپ  تسا  هداد  رارق  دوخ  تاقولخم  نیرتریرـش  تسدب  ارم  گرم  هک  منکیم  رکـش  ار  ادـخ  نم  دـشاب و  هدولآ 
تـشذگرد زا  سپ  دوب و  مالـسلاامهیلع  نسح  ماما  ریما و  ترـضح  باحـصا  زا  عاجـش و  نادرم  زا  : يدئاص همامثوبا  - 7 [ . 252 . ] دیناسر

هب هدش  يروآعمج  ياهلوپ  اب  تشاد و  هدهعب  هفوک  رد  ار  لیقع  نب  ملسم  يرادقودنص  هک  تسا  یـسک  نامه  دوب و  هدنام  هفوک  رد  اهنآ 
دوب و دهاز  دباع و  رایسب  دیـسر و  ماما  تمدخب  البرک  رد  دش و  جراخ  هفوک  زا  ملـسم  تداهـش  زا  سپ  . تخادرپیم حالـس  دیرخ  هیهت و 

لئان تداهـش  هجردـب  زامن  يادا  زا  سپ  منک و  رازگرب  امـش  روضح  رد  ار  زامن  نیرخآ  مراد  تسود  هک  درک  ضرع  ماـماب  اروشاـع  رهظ 
رد تفریم و  هبعک  ترایزب  يرجه  متـصش  لاس  رد  دوب و  بهذم  ینامثع  ءادـتبا  فیرـش  درم  نیا  : نیقلا نب  ریهز  - 8 هحفص 266 ] دمآ [ .

عاجش و يدرم  وا  . تسویپ ینیسح  ناوراکب  یهلا  تیاده  رثا  رد  دیسر و  ترـضحنآ  تمدخب  ماما  توعدب  دورز  لزنم  رد  تعجارم  عقوم 
ارم مراد  تسود  دنگوس  ادخب  درک  ضرع  ماماب  اروشاع  بش  رد  تشاد و  هدـهعب  ار  ماما  نوشق  تسار  حانج  یهدـنامرف  دوب و  تماهـشاب 

تفرگن هجیتن  یلو  داد  زردـنا  هظعوم و  ار  هفوک  نایهاپـس  زین  ریهز  . منک يزابناج  وت  روضح  رد  اددـجم  موش و  هدـنز  دنـشکب و  راـب  رازه 
لئان تداهـش  يهجردـب  ات  دـیناسر  لتقب  ار  رفن  تسیب  دـصکی و  بلاطیبا  نب  دـمحم  تیاورب  دومن و  هارمگ  موق  نآ  رب  يدـیدش  تالمح 
ماـما يارب  هدـیبعیبا  نب  راـتخم  لزنم  رد  دـش و  هفوک  دراو  ملـسم  ترـضح  هکیماـگنه  : يرکاـش بیبـشیبا  نب  سباـع  - 9 [ . 253 . ] دمآ
مدرم نیا  نطاب  رد  منادیمن  میوگیمن و  نخس  وتب  مدرم  زا  نم  ملـسم  يا  تفگ  تساخ و  اپب  سباع  تفرگیم  تعیب  نایفوک  زا  مالـسلاهیلع 

موش هتشک  ات  مگنجیم  امش  نمـشد  اب  مهدیم و  باوج  ار  امـش  دینک  توعد  ارم  رگا  دنگوس  ادخب  منزیم  فرح  مدوخ  زا  طقف  نم  تسیچ 
ناوخبش زامن  دباع و  بیطخ و  عاجش و  يدرم  هعیش و  لاجر  زا  سباع  [ . 254 . ] مرادن يروظنم  چیه  ادخ  ياضر  زج  مه  راک  نیا  رد  و 

هیلع یضم  ام  یلع  تیضم  کنا  دهـشا  يرکاشلا  بیبشیبا  نب  سباع  ای  کیلع  مالـسلا  هحفـص 267 ] هک [ : تسا  هیحان  ترایز  رد  دوب و 
دمآ و مالسلاهیلع  نیسح  دزن  سباع  هک  دنکیم  لقن  بلاطیبا  نب  دمحم  زا  یـسلجم  موحرم  [ . 255 . ] هللا لیبس  یف  نودهاجملا  نویردبلا و 

رتبوبحم رتزیزع و  نم  دزن  هک  دـناسرن  بشب  ار  زور  رود  هچ  کیدزن و  هچ  نیمز  يور  رد  سکچیه  هللادـبعابا  ای  درک  ضرع  داد و  مـالس 
ماجنا مزاـس  فرطرب  وت  زا  دـشاب  رتزیزع  نم  نوخ  ناـج و  زا  هک  يزیچب  ار  ندـش  هتـشک  متـس و  نیا  هک  متـشاد  یئاـناوت  رگا  دـشاب  وت  زا 
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میمت نب  عیبر  . دومن هلمح  نمشد  يوسب  ریـشمش  اب  هاگنآ  مرذگیم  تردپ  وت و  نید  رب  نم  هک  شاب  دهاش  هللادبعابا  ای  وت  رب  مالـس  مدادیم 
ار وا  تعاجش  اهگنج  رد  مه  البق  متخانـش و  ار  وا  هدروآ  نادیمب  ور  هک  مدید  ار  سباع  نوچ  دیوگ  دوب ) دعـس  نب  رمع  نایهاپـس  زا  هک  )

نب سباع  نیا  تسناریـش ، ریـش  نیا  مدرم  يا   ) بیبشیبا نبا  اذـه  دوسالا ، دـسا  اذـه  سانلا  اـهیا  متفگ  هفوک  نایهاپـس  هب  اذـل  مدوب  هدـید 
يرب ژه  دیآیم  هکتشارفا  نادرگ  ءادـعا  جوف  يوسب  تشادرب  دزاوآ  میمت  نب  عیبر  . دورن وا  يهزرابمب  یئاهنت  هب  امـش  زا  یـسک  بیبشیبا )
دعس نب  رمع  درکن  وا  اب  هزرابم  تأرج  یـسک  دیبلط و  زرابم  دش و  مزر  نادیم  دراو  سباعجوم  شفک  رحب  زا  تسا  نامع  هک  جوف  بناج 
درک هلمح  نمشد  رب  دروآرد و  نت  زا  هرز  رس و  زا  ار  دوخ  هالک  دید  نینچ  هک  سباع  دننک  نارابگنس  ار  وا  فرط  ره  زا  هک  داد  روتسد 
ردب هرزیب  دوخیبسورخ و  مین  مزاب  هک  دنکف  رس  رفغم ز  میه  ام  هن  مهام  هک  دنکف  رب  نشوج ز  هحفص 268 ] دوب [ : نینچ  شلاحنابز  و 

درکیم هلمح  هک  فرط  ره  هب  سباع  هک  مدید  مسق  ادخب  دـیوگ  میمت  نب  عیبرسورعون  وچ  کنیا  مشکیم  هنهرب  رب  رد  ار  گرم  هک  دـمآ 
وا رس  نم  دندیرب و  ار  شرس  دمآ و  لئان  تداهش  يهجردب  هرخالاب  ات  دنتخیریم  مهیور  دندرکیم و  رارف  وا  ولج  زا  نت  تسیود  زا  زواجتم 

دینک كرت  ار  همصاخم  نیا  تفگ  دعس  نب  رمع  ماهتـشک  ار  وا  نم  هک  تشاد  يوعد  مادک  ره  هک  مدید  ناعاجـش  زا  ياهدع  تسد  رد  ار 
سواط نب  دیـس  دیفم و  خیـش  : دعـس نب  ۀلظنح  - 10 [ . 256 . ] دومن هدـنکارپ  ار  اهنآ  نخـس  نیا  اـب  تسا و  هتـشکن  ار  وا  یئاـهنت  هب  یـسک 

اـههزین و اـهریت و  بیـسآ  زا  ار  وا  دوخ  تروص  هنیـس و  اـب  هکنیا  نمـض  داتـسیا و  ماـما  ربارب  رد  دـمآ و  دعـس  نب  ۀـلظنح  هک  دنـسیونیم 
دومث و داع و  حون و  موق  بأد  لثم  بازحالا ، موی  لـثم  مکیلع  فاـخا  ینا  موق  اـی  : دومن باـطخ  نینچ  ناـیفوکب  درکیم  ظـفح  اهریـشمش 
[257 . ] مصاع نم  هللا  نم  مکلام  نیربدـم  نولوت  موی  دانتلا ، موی  مکیلع  فاخا  ینا  موق  ای  و  دابعلل ، املظ  دـیری  هللا  ام  مهدـعب و  نم  نیذـلا 
هک یناسک  دومث و  داع و  موق  حون و  موق  نوچ  هتـشذگ  ياهتما  بازحا و  نایرگـشل  رب  هک  یئاهباذع  دننام  هک  مسرتیم  نم  موق : يا  ینعی  .

مسرتیم نم  موق  يا  هحفص 269 ] و [  دنکیمن ، متـس  يهدارا  دوخ  ناگدنب  هب  دنوادخ  دوش و  لزان  مه  امـش  رب  دش  لزان  دندوب  اهنآ  زا  دعب 
موق يا  . دیامن يرادهگن  ادخ  باذع  زا  ار  امـش  هک  دـشابن  یـسک  دـینادرگ و  ور  خزود  يوسب  رـشحم  زا  هکیزور  تمایق ، زور  زا  امـش  رب 

و [ . 258 . ] تسا راکنایز  دیماان و  ددنب  ءارتفا  ادخب  هکیسک  دنادرگ و  كاله  ار  امش  باذع  يهلیـسوب  دنوادخ  هک  دیـشکن  ار  ع )  ) نیـسح
وت و هدرک و  يراددوخ  يهظعوم  وـت  لوـبق  زا  هکیعقوـم  هورگ  نیا  دعـس  رـسپ  يا  دوـمرف : هلظنح  هب  ع )  ) نیـسح هک  دـسیونیم  بقاـنم  رد 

هلظنح ؟ دناهتـشک ار  تحلاص  ناردارب  نونکا  هک  تعامج  نیا  لاح  دوشیم  هنوگچ  سپ  دندش  باذع  بجوتـسم  دنتفگ  ازـسان  ار  تنارای 
يوسب ورب  دومرف  ترـضح  ؟ میوشن قحلم  دوخ  ناردارب  هب  میورن و  ناـمراگدرورپ  يوـسب  اـیآ  موـش  تیادـف  يدوـمرف  تسار  درک  ضرع 
رازراک نادیمب  ماما  عیدوت  مالس و  نمض  هلظنح  دوشن  هدوسرف  هنهک و  زگره  هک  یکلم  يوسب  تسا و  اهیفام  ایند و  زا  رتهب  وت  يارب  هچنآ 

زا هسدـقم  يهیحان  ترایز  رد  هک  البرک  يادهـش  يهیقب  یماسا  [ . 259 . ] دیـسر تداهـش  يهجردب  دیدش  لاتق  گنج و  زا  سپ  تفاتش و 
نب رمع  - 14: ینادمهلا نیصح  نب  دیزی  - 13: یمرضح رشب  - 12: یفنح هللادبع  نب  دعس  - 11: دنشابیم ریز  حرشب  تسا  هدش  هدرب  مان  اهنآ 

-18 (: ع  ) نیـسحلا یلوم  براق  - 17 (: ع  ) نیسحلا یلوم  نامیلـس  - 16: يراصنالا نـالجع  نب  میعن  - 15 هحفـص 270 ] يراصنالا [ : بعک 
هفوک يادهش  زا  : ) يوادیصلا رهسم  نب  سیق  - 21: يدسالا لهاک  نب  سنا  - 20: يراصنالا ۀظرق  نب  ورمع  - 19 (: ع  ) نیسحلا یلوم  حجنم 

دیز نـب  جاـجح  - 26: یلـشهنلا هللادـبع  نب  بیبـش  - 25: يوـح نب  نوـج  - 24: ةورع نـب  نمحرلادـبع  - 23: ةورع نـب  هللادـبع  - 22( تسا
-32: کلام نب  يوح  - 31: کلام نب  ۀماغرض  - 30: قیتع نب  ۀنانک  - 29: ریهظ نـب  سودرک )  ) شرک - 28: ریهظ نب  طـساق  - 27: يدعسلا

ورمع نب  بنعق  - 37: ملسم نب  رماع  - 36: دیزی نب  هللادیبع  - 35 هحفص 271 ] دیزی [ : نب  هللادبع  - 34: تیبث نب  دیز  - 33: هعیبض نب  ورمع 
نب جاجح  - 42: یفعجلا لقعم  نب  دـیز  - 41: یمعثخلا رـشب  نب  ریهز  - 40: کلام نب  فیس  - 39: ملـسم نب  رماع  یلوم  ملاس  - 38: يرمتلا

حیرـش نب  ناسح  نب  رامع  - 46: يذئاعلا هللادـبع  نب  عمجم  - 45: جاجحلا نب  دوعسم  رـسپ  - 44: جاجحلا نب  دوعسم  - 43: یفعجلا قورسم 
دیزی - 51: دلاخ نب  رمع  یلوم  دیعس  - 50: يوادیصلا دلاخ  نب  رمع  - 49: ینالوخلا رجح  نب  بدنج  - 48: ثراحلا نب  بابح  - 47: یئاطلا
هحفص یبلکلا [ : هیندملا  ینب  یلوم  ملاس  - 54: ینابیشلا یلع  نب  ۀلبج  - 53: قمحلا نب  ورمع  یلوم  دهاز  - 52: يدنکلا رصاهم  نب  دایز  نب 
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-59: یمرـضحلا بدـنج  نب  رمع  - 58: يدزـالا بیبـح  نب  مساـق  - 57: يدزـالا میلـس  نـب  ریهز  - 56: يدزـالا ریثـک  نب  ملـسا  - 55 [ 272
نب ثراـحلا  نب  بیبـش  - 62: رکاـش یلوم  بذوش  - 61: ینادـمهلا ۀمالـسیبا  نب  رامع  - 60: یبحرالا ردـکلا  نب  هللادـبع  نب  نمحرلادـبع 

راگزور شدرگ  رادیاپ و  ناهج  هکیعقوم  ات  : یعدنجلا هللادـبع  نب  ورمع  - 65: ریمعیبا نب  راوس  - 64: عیرس نب  دبع  نب  کلام  - 63: عیرس
مکیلع مالسلاراصنا  ریخ  ای  مکیلع  مالسلا  : دیوگب هدروآدورف و  قح  هار  يادهش  نیا  سدقم  ناتسآب  میظعت  رس  دیاب  یسک  ره  تسا  رارقرب 

نع متنک  ءاطعلا و  مکل  لزجا  ءاطولا و  مکل  دهم  ءاطغلا و  مکل  هللا  فشک  دقل  دهـشا  راربالا  ءوبم  هللا  مکأوب  رادلا ، یبقع  معنف  متربص  امب 
هحفص 273 ] [ . ] 260 . ] هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  ءاقبلا و  راد  یف  ءاطلخ  مکل  نحن  ءاط و  رفانل  متنا  ءاطب و  ریغ  قحلا 

لافطا نانز و 

دیـس ) اورظن مهنا  وـل  اوعنـص  اـم  هاـنیع  ترظن  وـل  هللا  لوـسرب  مهنظ  اماورـسا  هل  تاـمیرک  هل و  ادـلو  اوـحبذ  مک  هللا  لوـسر  نـم  مـهلیو  اـی 
دناهتشون و رتخد ) ود  رسپ و  راهچ   ) دنزرف شش  نز و  راهچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  یـسربط  مالـسالا  نیما  دیفم و  خیـش  ( مولعلارحب

یلیل مه  دیهـش  نیـسحلا  نب  یلع  ردام  یناساس و  درگدزی  رتخد  ونابرهـش  شردام  هک  دناهتـسناد  ربکا  یلع  زا  رتگرزب  ار  داجـس  ترـضح 
يدالوا هدرک و  توف  شردپ  تایح  نامز  رد  هک  دناهتشون  نیسحلا  نب  رفعج  ار  نیموس  رسپ  . دوب یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةرمیبا  رتخد 

ناماد رد  هدمآ و  يریت  اروشاع  زور  رد  هک  دوب  عیـضر  هللادبع  وا  رـسپ  نیمراهچ  . تسا هدوب  هعاضق  يهلیبق  زا  شردام  هدنامن و  یقاب  وا  زا 
نامه شردام  هک  هنیکـس  یکی  ماما  ياـهرتخد  زا  هحفـص 274 ] دوب [ . سیقلاءرما  رتخد  بابر  شرداـم  تسا و  هدرک  حـبذ  ار  وا  شردـپ 
لتاقم رد  یناهفصا  جرفلاوبا  [ . 261 . ] دوب هیمیت  هللادیبع  نب  ۀحلط  رتخد  قحساما  شردام  هک  همطاف  يرگید  دوب و  سیقلاءرما  رتخد  بابر 
یضعب [ . 262 . ] تسا هتشون  هدیسر  تداهشب  اروشاع  زور  رد  هدوب و ) زینک  شردام   ) هک نیسحلا  نب  رکبوبا  مانب  زین  يرگید  رـسپ  نیبلاطلا 

هتفاـی تاــفو  اــجنآ  رد  دــندوب  ماــش  رد  تـیب  لــها  هکیعقوـم  هـک  دناهتــشون  ترــضحنآ  يارب  هـیقر  ماــنب  زین  يرگید  رتـخد  نیخروـم 
کی هتسناد و  ترضحنآ  دالوا  زا  رغصا -  یلع  دمحم و  مانب  زین  ار  رـسپ  ود  دش  هدرب  مان  هک  يرـسپ  راهچ  رب  هوالع  بوشآرهـشنبا  . تسا

نت بوشآرهـشنبا 9  دننام  مه  همغلا  فشک  بحاص  .و  تسا هدوزفا  ماما  نارتخد  دادعتب  دشاب ) هیقر  نامه  دیاش  هک   ) بنیز مانب  زین  رتخد 
روبزم نیخروم  تایاور  نیاربانب ، [ . 263 . ] تسا هدروآ  باسحب  مان  دـیق  نودـب  زین  یمراهچ  رتخد  کی  هدرب و  مان  ار  ع )  ) نیـسح دالوا  زا 

لها زا  هدش  ریسا  ناکدوک  نانز و  دادعت  [ . 264 . ] دناهتسناد عیضر  هللادبع  زا  ریغ  ار  رغصا  یلع  ترـضح  هک  تسا  یناسک  يهدیقع  دیؤم 
دندوب ءارـسا  وزج  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  نارتخد  زا  نت  شـش  هک  دسیونیم  خـیراوتلا  بختنم  بحاص  دناهتـشون  فلتخم  ار  تیب 

مالسلااهیلع ارهز  يهمطاف  زا  یلوا  هک  یناهما ) بانج  هیقر ، بانج  هیفـص ، بانج  همطاف ، بانج  موثلکما ، بانج  يربک ، بنیز  ترـضح  )
ترـضحنآ رتخد  ود  مالـسلاهیلع و  نیـسح  تاجوز  نینچمه  هحفـص 275 ] دـندوب [ . ریما  ترـضح  تاجوز  ریاـس  زا  رگید  رتخد  جـنپ  و 

نیـسحلا نب  یلع  نادرم  زا  و  [ . 265 . ] تسا هدرک  تلحر  ماش  يهبارخ  رد  هک  هدوب  مه  هیقر  یتیاورب  هوب و  ءارـسا  وزج  هنیکـس ) همطاـف و  )
دنسمب شردپ  تداهش  زا  سپ  هدرکن و  تکرـش  گنج  رد  هدعم  يرامیب  تلعب  البرک  رد  ۀحلـصم  هک  دوب  مالـسلاهیلع ) داجـس  ترـضح  )

زین دـیزی  سلجم  رد  هتفر و  ماشب  ءارـسا  وزج  ردـپ  تمدـخ  رد  دوب  هلاس  هس  لفط  هک  مه  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  دوب و  هتـسشن  تماـما 
زا سپ  دندش  دراو  دـیزی  سلجمب  ءارـسا  ریاس  نیدـباعلانیز و  ماما  هکیعقوم  دـسیونیم  ۀیـصولا  تابثا  رد  يدوعـصم  . تسا هتـشاد  روضح 

نتفگ نمـض  دـندوبن  رتمک  دـیزی  زا  تثابخ  رد  هک  دـیزی  سلجم  لها  درک  تروشم  نایـسلجم  اب  ترـضحنآ  يهرابرد  دـیزی  وا  اب  وگتفگ 
دمح و دوب  هتـشذگن  شرمع  زا  رتشیب  هام  دنچ  لاس و  ود  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  دندرک  هراشا  نیدباعلانیز  لتقب  تسیاشان  تشز و  نخس 

هراشا نوعرفب  یـسوم  يهرابرد  نوعرف  ياسلج  هچنآ  فالخ  رب  دندومن  ياهراشا  وتب  وت  ياسلج  دومرف  دـیزی  هب  دروآ و  اجب  ار  یهلا  يانث 
تسین تلعیب  نیا  هتبلا  دندرک و  هراشا  ام  نتشکب  وت  سلجم  لها  یلو  رادهاگن  ار  شردارب  یـسوم و  دنتفگ  نوعرف  نایـسلجم  اریز  دندرک 

اریز دنتسین  هدازلالح  وت  نیرواشم  یلو  دندوب  هدازلالح  نوعرف  نیسلاج  دومرف  رقاب  ترضح  ؟ تسیچ شببس  دیـسرپ  دیزی  . دراد یببـس  و 
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[266 . ] دندرب نوریب  سلجم  زا  ار  تیب  لها  داد  روتسد  تخادنا و  ریزب  رـس  دیزی  سپ  دشکیمن  یـسک  هدازمارح  زج  ار  ءایبنا  دالوا  ءایبنا و 
جیوزت واب  ار  همطاف  دوخ  رتخد  ع )  ) نیسح ترـضح  هک  دوب  ع )  ) نسح ماما  دنررف  ینثم ) نسح   ) نسح نب  نسح  ءارـسا  نایم  رد  رگید  .و 
يردام شیوخ  هک  هجراخ  نب  ءامـسا  دوب  هدـش  حورجم  هدومن و  تکرـش  گنج  رد  اروشاـع  زور  ینثم  نسح  هحفـص 276 ] دوب [ . هدرک 

دنزرف رمع  یتایاورب  نینچمه  دمآرد  ءارـسا  وزج  دعب  درک و  اوادـم  درب و  هفوکب  هدیـشک و  نوریب  اهیمخز  نایم  زا  ار  وا  دوب  ینثم  نسح 
نآ رد  ناـکدوک  ناـنز و  نیا  ندرک  هرادا  هک  تسنیا  تسا  هجوـت  لـباق  مهم و  هـچنآ  [ . 267 . ] دوـب ءارـسا  وزج  زین  ع )  ) نسح ماـما  رگید 

هدرم و ردارب  هدیدغاد و  نز  کی  . دوب مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  يهدهعب  تسا  یئاسرفتقاط  لکـشم و  رایـسب  راک  هک  دعاسمان  طیارش 
تتامـش ناکدوک -  يهجـض  هلان و  یگنـشت -  یگنـسرگ و  مرح -  نانز  ناغف  هآ و  ؟ درکیم هچ  تالکـشم  همهنآ  اب  هتـسخ  هدزبیـصم و 

هک يربک  بنیز  اما  نانزب  دسر  هچ  ات  دروآیمرد  اپ  زا  ار  نادرم  نیرتيوق  هک  دوب  یلماوع  کی  ره  هیماینب  نایرگـشل  متـس  ملظ و  ءادعا - 
هک داد  ناـشن  يوق  يهدارا  مزع و  ناـنچ  دوب  هدرک  ءاـمن  وشن و  مالـسلااهیلع  ارهز  تمـصع  نماد  رد  هدوب و  تیـالو  دـهم  يهتفاـی  تیبرت 
هک يرهش  ره  هب  هکلب  درواین  ورباب  مخ  اهیتخـس  تامئالمان و  همهنآ  ربارب  رد  اهنت  هن  وا  تشاداو ، باجعا  ریحت و  هب  ار  نمـشد  تسود و 
هک دومنیم  توهبم  بوذجم و  نانچ  ار  ناگدنونش  يهمه  دوخ  قطنم  ذوفن  نایب و  تردق  اب  تسشنیم  هک  یـسلجم  ره  رد  دشیم و  دراو 

مایق و درک و  لـیمکت  ار  ماـما  تداهـش  يهشقن  هک  دوب  وا  یتاـغیلبت  رثا  دـندمآیمرد و  وا  یتوکلم  مـالک  طلـست  ریخـست و  تحت  قاـفتالاب 
هحفص 278 ] دش [ . دهاوخ  نایب  یتآ  شخب  رد  لماک  وحنب  بلطم  حیضوت  دینادرگ و  رمث  رمثم  ار  ینیسح  تضهن 

وا مایق  زمر  ماما و  تداهش  عوضوم  لیلحت  هیزجت و 

هیماینب مشاهینب و  يداژن  یقالخا و  تایصوصخ 

یلع همان  زا  .» قیـصللاک حیرـصلا  و ال  قیلطلاـک ، رجاـهملا  ـال  و  بلاـطیباک ، نایفـسوبا  ـال  بلطملادـبعک و  برح  ـال  مشاـهک و  ۀـیما  سیل 
اب یلو  دـسریم  شیرقب  هرخالاب  فانمدـبعب و  اهنآ  يهشیر  هک  دـنتخرد  کی  يهخاش  ود  ارهاظ  هیماینب  مشاهینب و  « هیواعمب مالـسلاهیلع 

هیما بسن  قیقحت  لها  زا  یخرب  . دنراد تشرس  رد  یگرزب  شحاف و  توافت  رگیدکی  اب  اهنآ  نادناخ  مهب  یکیدزن  یگتسویپ و  نیا  يهمه 
هدـیرخ و ار  يو  تیلهاـج  ناـمز  رد  سمـشدبع  هک  دـننادیم  یمور  مـالغ  ار  وا  هتـسنادن و  شیرق  زا  هدوب  یماندـب  فیثک و  يدرم  هک  ار 

ۀیما سیل  هک  تسا  هدومرف  هراشا  هتـشون و  هیواعمب  ع )  ) ریما ترـضح  هک  ياهماـن  حرـش  رد  هدـبع  دـمحم  خیـش  تسا  هتفریذـپ  يدـنزرفب 
. ] مهنع یبنجا  وه  مهیلا و  یمتنی  نم  قیـصللا  بسحلا و  يوذ  یف  بسنلا  حیحـص  حیرـصلا  :و  دـسیونیم قیـصللاک  حیرـصلا  و ال  مشاـهک .

. دشاب هناگیب  نانآ  زا  وا  دنهد و  تبسن  ینادناخب  هک  تسا  یسک  قیصل  دشاب و  بسنلا  حیحص  هک  تسا  یسک  حیرـص  ینعی  هحفص 279 ]
يدام و تسرپدوس و  صاخـشا  هیماینب  هدوب و  ورـشوخ  هدنـشخب و  تماهـشاب و  ناـبرهم و  هفطاـعاب و  یمدرم  اـمومع  مشاـهینب  [ . 268]

دنتشاد دایز  فالتخا  رگیدمه  اب  رادرک  راتفگ و  ثیح  زا  نینچمه  قالخا و  تیبرت و  رظن  زا  هداوناخ  ود  نیا  . دندوب بلطعفن  هاوخدوخ و 
هیماینب  ) دـیامرف ریما  ترـضح  هکناـنچ  دـندومنیم  ریــسفت  هیجوـت و  دوـخ  يهشیدـنا  قوذ و  قباـطم  کـی  ره  ار  ناـهج  روـما  اـیاضق و  و 

ینید يوخ  وا  دالوا  مشاه و  ( دنتـسه ورـشوخ  هاوخریخ و  حیـصف و  هدنـشخب و  مشاهینب  دنیورـشرت و  شکرـس و  راـکم و  شیدـنارود و 
فرـصم تورث  ندروآ  تسدـب  يوـیند و  تساـیرب  لـین  هار  رد  ناـنآ  تـمه  هدوـب و  تفــص  نـیا  دـقاف  هـیماینب  هکیتروـص  رد  دنتــشاد 

دندیدرگن یتسرپتب  تب و  نوماریپ  زین  تیلهاج  نامز  رد  هتـشاد و  داقتعا  دوب  یتسرپادخ  هک  دوخ  دادـجا  ءابآ و  نیدـب  مشاهینب  . دـشیم
. دنتـشاد يرگید  دیاقع  نطاب  رد  هدوب و  ناملـسم  رهاظب  دـهدیم  یهاوگ  اهنآ  لامعا  هکنانچ  مه  مالـسا  روهظ  زا  سپ  هیماینب  هکیلاح  رد 

مالـسا زا  لبق  تیلهاج و  يهرود  رد  ار  دوخ  راثآ  دوب  اهنآ  تشرـس  داهن و  رد  مشاه  هیما و  نایم  هک  یقـالخا  فـالتخا  تواـفت و  [ . 269]
دندـشیم راتـساوخ  نانآ  زا  ار  دوخ  درد  نامرد  هدروآور و  مشاه  يهریت  هب  دوخ  ياهیراتفرگ  عفر  رد  مدرم  هکنانچ  تخاس  رهاـظ  یبوخب 
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چیه زا  دـندومنیم و  ماـیق  ناـملاظ  يرگدادـیب  يرگمتـس و  عـفد  نادنمتـسم و  تجاـح  ندروآرب  رد  ناوارف  يهلجع  باتـش و  اـب  زین  اـهنآ 
يارب یئاونـش  شوگ  ناـنآ  سکعرب  هیماینب  هکیتروص  رد  دـندرکیمن  راذـگورف  مدرم  هاـفر  شیاـسآ و  هار  هحفـص 280 ] رد [  یـششوک 

تسایر تیلهاج  رد  مشاه  دالوا  راک  . دندروآیم لمعب  دوخ  يدام  عفانم  نیمأت  هار  رد  ار  دوخ  یعس  مامت  هتشادن و  نادنمزاین  يهلان  ندینش 
انب دندرکیم . هلخادم  يزابتسایس  رد  هتفر و  يرگادوس  لابند  طقف  سمـشدبع  نادنزرف  اما  دوب  یناحور  لغاشم  بصانم و  ظفح  ینید و 

تناما مزلتسم  هک  ینید  روما  يدصت  نیاربانب  دروآ  تسدب  ناوتیم  يو  قوذ  هفرح و  لغش و  زا  ار  یـسک  ره  تایحور  یـسانشناور  نوناقب 
دنوادـخب هک  ینامیا  هدـیقع و  يور  بلطملادـبع  هکنانچ  دـنکیم  ریـسفت  ار  مشاهینب  تاداـع  قـالخا و  تسا  یـسانشهفیظو  یتسرد و  و 

نم تفگ  ههربا  دنهدزاب  ارم  نارتش  ات  وگب  تفگ  تفر و  ههربا  شیپ  دوب  هتفر  تراغب  شنارتش  هک  هکمب  لیف  باحصا  موجه  عقوم  تشاد 
لبالا بر  انا  تفگ : بلطملادبع  . متـشادیمرب هبعک  هناخ  بیرخت  زا  تسد  يدرکیم  تساوخرد  نم  زا  رگا  متـسنادیم و  اهنیا  زا  رتگرزب  ارت 

یتسرپادخ نییآب  ندوب  دیقم  يرادـنید و  ( دـنک شتیامح  ارنآ  هک  دراد  یئادـخ  شدوخ  هناخ  منارتش و  بحاص  نم  . ) هیمحی بر  تیبلل  و 
تاکلم یقالخا و  لئاضف  نیرتیلاع  دزاسیم و  هزیکاپ  نشور و  ار  صخـش  ریمـض  نطاب و  دـناسریم و  یلعا  دـحب  ار  یناسنا  حور  تایلجت 

يرورپعون هفطاع و  يهزیرغ  هدوب و  هدوتـس  لاصخ  هدـیمح و  تافـص  ياراد  مشاه  نادـنزرف  ورنیا  زا  دروآیم  دوجوب  یمدآ  رد  ار  یناسنا 
هریت نیا  تسا و  لصا  نیا  يانبم  رب  مشاه  داژن  زا  زین  مرکا  ربمغیپ  روهظ  تلع  تهج  نیمهب  دوب و  هدـش  هتـشاذگ  هعیدوب  اهنآ  داهن  رد  زین 

هحفـص يهداوناخ [  رگا  هکنانچ  تشاذـگ  ثراب  دوخ  ياههریبن  اـههداون و  رد  ار  یقـالخا  ینید و  تایـصوصخ  تفاـی  شرتسگ  ردـق  ره 
تردق ششخب و  دوج و  تعاجش و  تماهـش و  هجهل و  تحارـص  يروشحلـس و  خیرات  مکحب  میرگنب  ار  ع )  ) یلع دالوا  تلاسر و  [ 281
نادـناخ سکع  رب  . تسا هدوب  زکرمتم  اهنآ  دوجو  رد  یقالخا  يایاجـس  يهیلک  هرخـالاب  تریغ و  تمه و  عبط و  ولع  مـالک ، ذوفن  ناـیب و 

لوصا ینید و  ینابم  فالخ  رب  امومع  ناشرادرک  راتفگ و  روهـشم و  فورعم و  بسن  یگدولآ  داسف و  یتسرپتب و  ینیدـیب و  هب  هیماینب 
رد ینمـشد  تموصخ و  داجیاب  رجنم  هیماینب  مشاهینب و  يهریت  ود  نیب  یحور  تاـضقانت  یقـالخا و  تاـفالتخا  نیا  . تسا هدوب  یقـالخا 
. ] دوشیم هراشا  اراصتخا  اهنآ  تیفیک  حرـشب  يدـعب  لوصف  رد  هک  دروآ  دوجوب  یجیاـتن  هدـیدرگ و  خـیرات  ریـسم  رد  اـهنآ  باـقعا  ناـیم 

هحفص 282 ]

هریت ود  تافالتخا 

ربمیپ مع  رگج  وا  رداـم  تسکـشب  ربمیپ  نادـند  بل و  وا  ردپدیـسر  هچ  ربمیپ  هب  وا  سک  هس  وا و  زا  هک  يدینـشن  رگم  دـنه  رـسپ  ناتـساد 
( هفیقـس ياغوغ  زا  سپ   ) مالـسا یخیرات  عیاجف  نابنج  هلـسلس  . دیربب ربمیپ  دنزرف  رـس  وا  رـسپ  تفرگب  ربمیپ  داماد  قح  قحانب  دوخدـیکمب 

هتشاد دوجو  دیلپ  دیزی  مالسلاهیلع و  نیسح  هکنیا  زا  شیپ  . دراد یگتسب  نامدود  نیا  یناگدنز  اب  مالـسا  خیرات  ریـس  هدوب و  يوما  نادناخ 
دش عقاو  نادناخ  ود  نیا  نایم  ینمشد  تباقر و  هک  راب  نیلوا  . تشاد دوجو  ینمشد  تموصخ و  زابرید  زا  هیماینب  مشاهینب و  نایم  دنشاب 

تباقر نیا  راک  هرخالاب  دوب و  تساـیر  رـس  رب  فانمدـبع  نب  مشاـه  دوخ  يومع  اـب  سمـشدبع  يهدـناوخدنزرف ) اـی   ) دـنزرف هیما  تباـقر 
یلحم ذوفن  ياراد  ماش  رد  هیماینب  ببس  نیمهب  دیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  لاس  نیدنچ  تفر و  ماشب  دش و  موکحم  هیما  دیـشک و  تیمکحب 

بصانم هک  بلطملادبع  نامز  رد  دندش ، هحفـص 283 ] یتیمها [  تردق و  ياراد  تراجت  هار  زا  تفرگ و  الاب  ماش  رد  هیماینب  راک  . دندش
مشاهینب نآ  زا  جاجح  تیاقس  نانچمه  دوب و  رتمهم  بصانم  يهمه  زا  هک  هبعک )  ) ادخ يهناخ  تسارح  تنادس و  دش  میـسقت  لئابق  نیب 

ترافـس دـش و  هداد  موزخمینب  هب  یـشکرگشل  گنج و  یهدـنامرف  دـیدرگ ، راذـگاو  هیماینب  يهدـهعب  تراجت  ناوراک  تساـیر  دـش و 
برح هب  يزعلادبع  نب  لیفن  هک  دوب  هتفرگرد  ياهمکاحم  هیما  نب  برح  بلطملادـبع و  نایم  زاب  و  [ . 270 . ] دوب يدع  يهلیبق  رد  کلامم 

دوب و فیفع  نمادکاپ و  بلطملادبع  ردپ  دوب و  يراکانز  درم  هیما  وت  ردپ  ینعیمارح  دلب  نع  لیفلا  داذ  فع و  هوبا  رهاعم و  كوبا  : تفگ
نینچ دیدرگ و  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نوچ  [ . 271 . ] درک عفد  مارح  دلب  زا  ار  لیف  بلطملادـبع 
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رگا هک  دـندید  اریز  دـننک  يراددوخ  هنیک  دـسح و  زا  دنتـسناوتن  هیماینب  دـش  مشاهینب  بیـصن  تسا  يراختفا  ره  زا  رتالاب  هک  يراـختفا 
نیا دندرک و  تفلاخم  مالسا  يهعاشا  هار  رد  ببس  نیدب  تفای  دهاوخ  نایاپ  یلکب  هیماینب  تردق  تسایر و  دنوش  وا  تعیرش  وریپ  برع 

رد دوب  يوما  نادناخ  گرزب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نامز  رد  هک  برح  نب  نایفسوبا  . دوب یقاب  دوخ  توقب  هکم  حتف  ات  ینکشراک  تفلاخم و 
ردب و دحا و  ياهگنج  عقاو  رد  دوب و  هکم  نیکرشم  ناتسرپتب و  سیئر  تسویپ  عوقوب  ناتـسبرع  لخاد  رد  هک  ترـضحنآ  تاوزغ  رتشیب 

ریـشمش سرت  زا  هکم  حـتف  رد  هرخـالاب  یمارگ  یبـن  اـب  ینمـشد  تفلاـخم و  لاـسکی  تسیب و  زا  سپ  دروآ و  دوجوب  وا  ار  هریغ  بازحا و 
نایب راتفگ و  وا  یتسرپتب  رفک و  رب  لـیلد  نیرتهب  هحفـص 284 ] دنام و [  یقاب  دوخ  یتسرپتب  رفکب و  نطاب  رد  یلو  دش  ناملـسم  رهاظب 

هک دندوب  وا  سلجم  رد  هیماینب  نارـس  زا  رفن  دنچ  دیـسر  تفالخب  نامثع  هکیعقوم  دومن ، راهظا  نامثع  تفالخ  نامز  رد  هک  تسوا  دوخ 
يرگید سک  هیماینب  زا  ریغ  ایآ  دیسرپ  تخانشیمن  تسرد  ار  صاخشا  هدش و  وسمک  شنامشچ  يریپ  رثا  رد  نوچ  دش و  دراو  نایفـسوبا 
تفالخ نیا  دتفین و  يرگید  تسد  ات  دیهد  ساپ  مهب  يزاب  پوت  دـننام  ار  تفالخ  يوگ  نیا  سپ  تفگ  هن  دـنتفگ  ؟ تسه سلجم  رد  مه 
يهوـن ار  نایفـسوبا  زیمآرفک  نخـس  نـیمه  و  [ . 272 . ] مرادـن ناـمیا  خزود  تـشهب و  هـب  زگره  نـم  تـسا و  تساـیر  تموـکح و  ناـمه 

کلم و اب  مشاه  نادـنزرف  ) لزن یحو  ـال  ءاـج و  ربخ  ـالف  کـلملاب  مشاـه  تبعل  : تفگ تخیر و  رعـش  بلاـق  رد  دـیلپ  دـیزی  شراوخبارش 
دوب و راوس  یغالا  رب  نایفـسوبا  دسیونیم  يربط  ریرج  نب  دمحم  (. تسا هدش  لزان  يایحو  هن  هدمآ و  يربخ  هن  سپ  دندرک  يزاب  تسایر 

قئاـسلا دـئاقلا و  بکارلا و  هللا  نعل  : دوـمرف ربـمغیپ  تخادـنایم  هارب  ار  بکرم  رـس  تشپ  زا  زین  شردارب  هتفرگ و  ار  بـکرم  راـسفا  هیواـعم 
تبون داتفا  نآ  یقیقح  بحاص  تسدب  یمالـسا  تفالخ  مامز  هک  نامثع  لتق  زا  سپ  هحفـص 285 ] دنک [ ) تنعل  هس  ره  هب  ادخ  [ . ) 273]

رد يرشخمز  لقنب  یلو  دوشیم  بوسحم  نایفـسیبا  دنزرف  بسن  رظن  زا  هچ  رگا  هیواعم  . دیـسر نایفـسیبا  رـسپ  هیواعمب  نایغط  ینمـشد و 
رتهب ارت  نم  دومرف  هیواعمب  هک  تسا  ع )  ) نسح ماما  شیامرف  يرشخمز  لوق  دیؤم  [ . 274 . ] دنهدیم تبسن  ردپ  راهچ  هب  ار  وا  راربالا  عیبر 

بلطم نیمهب  هغالبلاجهن  حرـش  رد  زین  دـیدحلایبا  نبا  [ . 275 . ] ياهدش دـلوتم  كرتشم  شارف  رد  هک  یتسه  یـسک  نامه  اریز  مسانـشیم 
دوب هدرب  مان  هیمـس  نب  دایز  ار  وا  هک  هیواعم  يهمان  خـساپ  رد  هیواعم  فرطب  نتفر  زا  شیپ  مه  هیمـس  نب  داـیز  [ . 276 . ] تسا هدرک  هراشا 

هارکا اب  ریـشمش  سرت  زا  هکم  حتف  زا  سپ  شردپ  دننام  زین  هیواعم  [ . 277 . ] یتسه یتعامج  دنزرف  وت  ماهیمـس  دنزرف  نم  رگا  تشون  نینچ 
هراشا بلطم  نیدب  هتـشون  هیواعمب  هکیاهمان  رد  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  . دنام یقاب  وخ  یتسرپتب  رفکب و  یلو  دروآ  مالـسا  ارهاظ  مامت 

یقح هار  رد  اـنیقی  نـم  و  [ ) هحفـص 286 [ . ] 278 . ] نیهرکم هیف  متلخد  نیعئاـط و  هوـمتکرت  يذـلا  جاـهنملا  یلعل  ینا  :و  دـیامرف هدرک و 
دیوگیم هریغم  نب  فرطم  (. دیدوب هدش  لخاد  نآب  مه  هارکا  رابجا و  يور  زا  دیدومن و  كرت  ارنآ  رایتخا  لیم و  اب  امش  هک  متسه  مالـسا ) )
تفگیم نخـس  هیواعم  زا  ام  يارب  تشگزاب  رد  درکیم و  تسلاجم  تاقالم و  هیواعم  اب  هراومه  مردپ  میدش  دراو  هیواعم  رب  هریغم  مردـپ  اب 

شدوخ هک  مدنام  رظتنم  یتعاس  مدید  كانمغ  ار  وا  دومن ، يراددوخ  ماش  ندروخ  زا  دمآ و  لزنمب  بشکی  درکیم  بجعت  وا  یکریز  زا  و 
مرسپ تفگ  ؟ یکانمغ بشما  ارچ  متفگ  . تسا هدش  هتفرگ  یمیمـصت  ام  لغـش  راک و  رد  هک  مدرک  نامگ  دیوگب و  ار  شمغ  هودنا و  ببس 

هک تسنآ  تقو  ياهدش  ریپ  نونکا  ياهدیـسر  تیاهوزرآب  وت  متفگ  واب  مدرک و  تولخ  هیواعم  اب  نم  ماهدـمآ  مدرم  نیرتثیبخ  دزن  زا  نم 
يزیچ زرما  دنگوس  ادخب  یئامن  محر  يهلص  ینک و  رظن  مشاهینب  زا  تناردارب  هب  یهد و  شرتسگ  ار  یکین  ریخ و  ینک و  راهظا  تلادع 
کی ره  هک  درک  دای  نامثع  رمع و  رکبیبا و  زا  سپس  منکن  راک  نینچ  زگره  زگره ، تفگ  هیواعم  . تسین ناشیا  دزن  یـسرتب  نآ  زا  وت  هک 
دهشا دوشیم  دنلب  دایرف  هبترم  جنپ  زور  ره  رد  یلو  تفر  نایم  زا  مه  ناشمسا  دنتفر  نایم  زا  دندش و  كاله  یتقو  دنتفای  تموکح  اهنآ  زا 

نیا نایب  اب  هیواعم  [ . 279 . ] دوش كورتم  نفد و  مسارم  نیا  دیاب  دنگوس  ادخب  دـنامیم  یقاب  يراک  هچ  همانرب  نیا  اب  هللا  لوسر  ادـمحم  نا 
زورهنابش اههنذأم  رد  هک  ص )  ) مرکا ربمغیپ  مان  دیاب  هک  درادیم  راهظا  ۀحارـص  دنکیم و  راکـشآ  ار  دوخ  ینطاب  رفک  تاذ و  ثبخ  دیاقع 

ار شزیزع  ربمغیپ  مان  دنوادخ  هک  تسنادیمن  وا  اما  . دنامن یقاب  مالـسا  يهدـنروآ  مالـسا و  زا  یمان  دورب و  نیب  زا  دوشیم  هتفگ  تبون  جـنپ 
دناوتیمن ایند  مامت  هکلب  هیواعم  اهنت  هن  هتخاس و  هزاوآدنلب  دـبا  يارب  [ 280  ] كرکذ کل  انعفر  و  هحفـص 287 ] يهمیرک [  يهیآ  لولدمب 
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ینیدیب و تمالع  تکاله و  بجوم  یئاهنت  هب  یکی  ره  هک  دوب  تلـصخ  راهچ  هیواعم  رد  دیوگ  يرـصب  نسح  . دزاس شوماخ  ار  ادخ  رون 
هک ربمغیپ  باحصا  تلیضفب  ءانتعا  نودب  دش و  طلسم  راک  رب  ماش ) لها  نوچ   ) نادان قمحا و  صاخـشا  يهلیـسوب  - 1: تسوا نطاب  ثبخ 

نیشناج دزیم  روبنط  دیشوپیم و  ریرح  هک  ار  دیزی  شرمخلامئاد  رسپ  - 2. دومن ینارمکح  مدرم  رب  رابجا  روزب و  تشاد  دوجو  نامز  نآ  رد 
درم - 4. رجح رهاعلل  شارفلل و  دلولا  دومرف  ربمغیپ  هکیتروص  رد  دناوخ  دوخ  ردارب  دوب  هدازكاپان  هک  ار  هیمس  نب  دایز  - 3. داد رارق  دوخ 
ءزج رد  قادروج  جرج  یحیـسم  دنمـشناد  [ . 281 . ] دـیناسر لتقب  مالـسلاهیلع  یلع  یتسود  رطاـخب  شناراـی  اـب  ار  رجح  دـننام  يراوگرزب 
نب ۀـیواعم  هدوب  اراد  ار  هیما  تشز  لامعا  لاصخ و  مامت  هک  هیماینب  زا  یـصخاش  درف  : دـسیونیم یلع ) ماـمالا   ) دوخ يهدـنزرا  رثا  مراـهچ 
نیا وا  لاـمعا  تشادـن و  يربـخ  مالـسا  تیناـسنا و  زا  وا  هک  تسنیا  دروخیم  مشچب  هیواـعم  تافـص  زا  هک  يزیچ  لوا  تسا و  نایفـسیبا 

قـشمد تموکحب  وا  بناج  زا  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد  هیواـعم  هحفـص 288 ] [ . ] 282 . ] دوـب رود  مالـسا  زا  وا  هک  دوـمن  تباـث  ار  بلطم 
نامثع و لتق  ربخ  نوچ  دـیدرگ و  راذـگاو  واب  نامثع  فرط  زا  تاماش  هیروس و  مامت  دیـسر  ناـمثعب  تفـالخ  نوچ  دوب و  هدـش  بوصنم 
زا دـنک و  تعیب  ترـضحنآ  اـب  دـیاب  اـی  دـیایب  راـنک  دـناوتیمن  قحرب  يهفیلخ  نیا  اـب  هک  تسناد  دینـش  مالـسلاهیلع  یلع  اـب  ار  مدرم  تعیب 

رگهلیح و لاح  نیع  رد  نامیایب و  نیدیب و  صخـش  نوچ  هیواعم  . دنک دوخ  نآ  زا  ار  تفالخ  دتفارد و  وا  اب  ای  دور و  رانک  ماش  تموکح 
ار نامثع  لتق  هناهب  نیرتهب  لمأت  كدـنا  زا  سپ  وا  دوب  مزـال  يزیوآتسد  هناـهب و  هکنیا  يارب  یلو  درک  راـیتخا  ار  مود  هار  دوب  زاـبگنرین 

یلع یمرـشیب  تحاـقو و  لاـمک  اـب  داد و  رارق  دوـخ  زیوآتسد  ارنآ  سپـس  دـندروآ  ماـشب  هنیدـم  زا  ار  وا  نهاریپ  داد  روتـسد  تـسناد و 
دوجوب ار  نیفص  گنج  دیناروش و  مالسلاهیلع  یلع  هیلع  ار  ماش  مدرم  ماهتا  نیا  يهجیتن  رد  هیواعم  ! دومن مهتم  نامثع  لتقب  ار  مالـسلاهیلع 

صاـع نب  ورمع  گـنرین  رثا  رد  تفرگ  رارق  یمتح  طوقـس  يهناتـسآ  رد  نوـچ  نـیفرط  زا  راتـشک  لـتق و  هاـم  نیدـنچ  زا  سپ  هـک  دروآ 
همتاخ هیواعم  عفنب  رهاظب  مه  نآ  دیشک و  تیمکحب  راک  هجیتن  رد  دروآ و  دوجوب  ریما  ترـضح  نایهاپـس  نایم  رد  یگدنکارپ  فالتخا و 
دومن فرصم  دوخ  ینمیرها  ياههشقن  تفرشیپ  هار  رد  ار  نیملسم  لاملاتیب  ورنیا  زا  تشادن  تراما  زج  یفده  دوصقم و  هیواعم  . تفریذپ
يرادا ياهنامزاس  اب  ار  دوخ  هاگتـسد  تالیکـشت  دروآرد و  نایمور  تموکح  لکـشب  ار  یمالـسا  يهداس  تفالخ  درک  هک  يراـک  لوا  و 

مه یکی  هیواعم  زیمآرفک  تشز و  لامعا  زا  هحفص 289 ] [ . ] 283 . ] درک نیعم  هریغ  نابرد و  بجاح و  دوخ  يارب  تخاس و  قبطنم  نانآ 
دندرکیم و بس  هیواعم  روتسدب  ار  ترضحنآ  نیدیب  ياهبیطخ  یمومع  سلاجم  رد  هک  دوب  باحصا  زا  یضعب  مالسلاهیلع و  یلع  بس 
زا هک  غلابان  لافطا  دـیدج و  لسن  اریز  دـنک  نیزگیاج  مدرم  ناهذا  رد  ار  وا  ینمـشد  هک  دوب  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  بس  زا  هیواـعم  روظنم 

ساسحا راوگزب  نآب  تبسن  دوخ  يهشیدنا  حور و  رد  دندینـشیم  ار  ریما  ترـضح  بس  نامیایب  ءابطخ  زا  سلاجم  دجاسم و  رد  یکچوک 
ملهچ لاس  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  . دندیدرگیم وا  راوخنوخ  نمـشد  دندیـسریم  دشر  دحب  یتقو  دندرکیم و  ینمـشد  هنیک و 

یـشکرس و نایغط و  كرتب  ار  هیواعم  ءادـتبا  شردـپ  دـننام  مه  ترـضحنآ  تفرگ  قلعت  ع )  ) یبتجم نسح  ماماب  هیهلا  تفالخ  هک  يرجه 
یقطنم قح و  فرح  ندینـشب  رـضاح  هجوچیهب  هدـنامیقاب و  دوخ  دانع  ینمـشد و  رد  هیواـعم  نوچ  دومن و  توعد  دوخ  تعیب  تعاـطاب و 
یناهنپ تاکیرحتب  هیواعم  نارادفرط  ناسوساج و  تسویپ و  عوقوب  تموصخ  گنج و  قارع  ماش و  یمزر  ياهورین  نایم  اددـجم  اذـل  دوبن 

طیارـشب و هجوت  اب  ع )  ) نسح ماما  نوچ  . دـندومن هدامآ  هیواعم  يزوریپ  يارب  ار  هنیمز  قرفتم و  اولب  بوشآ و  داجیا  اب  ار  ماما  نایهاپـس  وا 
ورنیا زا  دید  مالـسا  سدقم  نید  نتفر  نیب  زا  هجیتن  رد  شنارای و  دوخ و  نتفر  نیب  زا  بجوم  هیواعم  اب  ار  گنج  يهمادا  دوجوم  تاناکما 

هحفص 290 ] داد [ . همتاخ  يزیرنوخ  گنجب و  هفریذپ و  ار  هیواعم  حلص  داهنشیپ 

هیواعم اب  نسح  ماما  حلص 

زا ياهدعنامیلـس  لماک  یناـنبل -  دنمـشناد  فیلاـت  یلع ص 144  نب  نحلا  . هل مـمتم  ءزج  یه  لـب  نـسحلا  حلـص  ةدـیلو  نیـسحلا  ۀـضهنف 
روما مامز  ع )  ) نیسح ترضح  رگا  تسوا و  يهدارا  فعض  رب  لیلد  هیواعم  اب  ع )  ) نسح ماما  حلص  هک  دناهدرک  روصت  نینچ  نارکفهتوک 
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شرداربب درومنیا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـنیوگیم  هداهن و  رتارف  ار  اپ  یـضعب  یتح  تخادرپیم و  گنجب  هیواعم  اـب  تفرگیم  تسد  رد  ار 
یئانـشآ ماما  یتوکلم  خماش و  ماقمب  دـنراد  يدـیاقع  راکفا و  نینچ  هکیناسک  . دومن راداو  توکـسب  ار  وا  ع )  ) نسح ماما  درک و  ضارتعا 

یلع و باتک  زا  هلمج  دنچ  هب  هنومن  يارب  دناهتفرگ  رارق  تنس  لها  ناگدنسیون  نانخس  ای  نیقرـشتسم و  ياههتـشون  ریثأت  تحت  هتـشادن و 
، نیسح نسح و  ردارب ، ود  نیا  :) دوشیم هراشا  الیذ  مالسلاامهیلع  نینسح  يهرابرد  يرصم  يهدنـسیون  نیـسح  هط  رتکد  هتـشون  شنادنزرف 
گنج و تافـص  نیا  دوب و  تکازناب  فیرظ و  میـالم و  نسح  دنتـشاد ، هحفـص 291 ] فالتخا [  مه  اب  راـتفر  جازم و  قـالخا و  ثیح  زا 
دوب و ریگتخس  دیدش و  قح  هار  رد  یلع  شردپ  دننام  نیسح  اما  . دادیم حیجرت  گنج  رب  ار  حلـص  دوب و  هتخاس  روفنم  وا  دزن  ار  يزیرنوخ 

ضارتعاب نابز  دوب و  تحاران  هیواعم  اب  نسح  شردارب  حلـص  زا  دمآیمن و  شـشوخ  دوشب  هحماسم  نآ  رد  دیابن  هک  يراک  رد  هحماسم  زا 
زا تفرگیمن و  دایز  نز  نسح  فالخ  رب  نیسح  !! دیشک دهاوخ  ریجنزب  ار  وا  حلص  نتفای  ماجنا  ات  هک  درک  دیدهت  ار  وا  نسح  یلو  دوشگ ،

[284 .( ] دوب تخـس  نارگید  دوخب و  تبـسن  دوبن و  نارگید  تبحم  بلج  ددـص  رد  دـمآیمن و  شـشوخ  تیهافر  زا  رپ  تحار و  یگدـنز 
یناسنا یکی  زا  هداد  رارق  مه  لباقم  رد  تسرد  ار  مالسلاامهیلع  نینسح  هلمج  دنچ  نیا  رد  يرـصم  يهدنـسیون  دوشیم  هظحالم  هکیروطب  .

شیع و لوغــشم  ياهشوـگ  رد  هـتفرگ و  يداـیز  ناـنز  هـک  تسودحلــص  راـکهحماسم و  ریگهشوـگ و  بـلطتحار و  میـالم و  هتخاــس 
تسا و هدوب  یلع  شردـپ  دـننام  هک  وجگنج  ریگتخـس و  وخدـنت و  نشخ و  هدرک  روـصت  یناـسنا  يرگید  زا  تسا و  هدوـب  ینارذگـشوخ 

ردارب ود  نیا  هدوبن و  حیحـص  اهنآ  يهرابرد  هجوچیهب  لباقت  هسیاقم و  نیا  هک  یتروص  رد  دنیوگ  نیدض  لباقت  نویقطنم  ار  یلباقت  نینچ 
طیارـش و لاوحا و  فورظ و  هکلب  دناهتـشادن  یقالخا  يایاجـس  رظن  زا  مه  اب  یفالتخا  هنوگچیه  هدمآ و  دوجوب  ردام  کی  ردپ و  کی  زا 

نتشگ هتشکب  یهاگ  : اریز دیامن  لمع  يرگید  شور  فلاخم  ارهاظ  یشورب  نانآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هدومن  باجیا  نینچ  نامز  تاناکما 
ربارب رد  ار  مالــسلاهیلع  نـسح  ماـما  تیعقوـم  رگا  و  هحفـص 292 ] دـنک [  ءاـضتقا  ناـمز  هچ  ره  هب  نید  جـیورت  تـسا  نتـشکب  یهاـگ  و 

هک دوب  یهار  نامه  هنالقاع  لـح  هار  اـهنت  هک  دوشیم  تباـث  میریگب  رظن  رد  دوخ  نایرگـشل  ینکـشنامیپ  یئاـفویب و  هیواـعم و  ياـهگنرین 
يهمئا زا  کی  ره  فیاظو  نیا  زا  هتـشذگ  دادیم  ماجنا  ار  لمع  نیمه  دوب  وا  ياجب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  دومن و  رایتخا  ترـضحنآ 

تاروتـسد يارجا  رومأم  دوخ  تماما  نارود  ناکم  نامز و  طیارـشب  هجوت  اب  نانآ  زا  کی  ره  هدـش و  نییعت  دـنوادخ  بناج  زا  نیموصعم 
. لجوزع هللا  نم  دـهعب  الا  نولعفی  ائیـش و ال  اولعفی  مل  مالـسلامهیلع  ۀـمئالا  نا  : هک تسا  یفاـک  لوصا  رد  یثیدـح  هکناـنچ  دـناهدوب  یهلا 

هدمآ یفاک  لوصا  رد  يرگید  ثیدـح  نینچمه  . دـنهدیمن هدادـن و  ماجنا  يراک  یهلا  نامرف  دـهعب و  زج  مالـسلامهیلع  همئا  ینعی  [ . 285]
نید هار  رد  نانآ  ماـیق  مالـسلامهیلع و  نیـسح  نسح و  یلع و  تضهن  عوضوم  هک  دیـسرپ  مالـسلاهیلع  رقاـب  ترـضح  زا  نارمح  هک  تسا 
درک ردقم  نانآ  رب  ار  تابیصم  نآ  یلاعت  كرابت و  يادخ  نارمح  يا  دومرف : ماما  ؟ دوب هنوگچ  دندید  هک  یئاهتبیـصم  لجوزع و  يادخ 

هک یشناد  تریصب و  يور  زا  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  درک و  ءارجا  سپـس  تخاس و  یمتح  دومن و  ءاضما  دومرف و  مکح  و 
زاب و  [ . 286 . ] تسا ملع  يور  زا  دـنیزگ  یـشوماخ  هک  مه  هاوناخ  ام  زا  یـسک  ره  دـندرک و  مایق  دـندوب  هتفایرد  ص )  ) ادـخلوسر زا  البق 

تسا و هدز  تسد  يراک  هچ  هب  هک  تسنادـیم  هحفص 293 ] رتهب [  وا  دومرف  دندیسرپ  رقاب  ترـضح  زا  ع )  ) نسح ماما  حلـصب  عجار  یتقو 
نیا دوشگ  ضارتعا  نابز  شردارب  حلص  دروم  رد  نیسح  دیوگم  هدنـسیون  هکنیا  اما  . دمآیم دیدپ  یمیظع  يهعقاو  امتح  درکیمن  نینچ  رگا 

زا هکنیا  رظن  زا  طقف  دوب و  فراع  دوب  یهلا  تجح  هک  شردارب  ینامـسآ  ماقمب  ترـضحنآ  اریز  تسا  تقیقح  زا  يراع  الماک  يو  نخس 
ماما )؟ يدومن میلـست  هیواعمب  ار  تفالخ  هک  درک  تراداو  هچ  (؟ ۀـفالخلا میلـست  یلا  كاـعد  اذاـم  : دیـسرپ يو  زا  دوش  ربخاـب  نآ  تمکح 
عناق الماک  ار  وا  مه  باوج  نیا  ( درک راداو  نم  زا  شیپ  ار  تردپ  هک  يزیچ  نامه  .) مدـقت امیف  كابا  اعد  يذـلا  : دومرف مالـسلاهیلع  نسح 
هدرک مهتم  نتفرگ  نز  دایزب  مدرم  رتشیب  دننام  ار  نسح  ماما  نیـسح  هط  رتکد  هکنیا  اما  .و  تسا هدوب  هچ  رما  تقیقح  هک  تسناد  تخاس و 

زا اهنآ  نیلقان  تسا و  یگتخاس  یلعج و  امومع  درومنیا  رد  هدراو  تایاور  هک  تفگ  دیاب  تسا  هدرمش  ترضحنآب  یفعـض  يهطقن  ارنآ  و 
بانجنآ دناهتـسنادن و  دامتعا  لباق  ار  اهنآ  تایاور  لاجر  ياملع  دنـشابیم و  دودرم  هتفرگ و  رارق  فیعـضت  نعط و  دروم  قیقحت  لـها  رظن 
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مالسلاهیلع ریما  ترضح  تداهـش  زا  سپ  يراب  هحفص 294 ] [ . ] 287 . ] تسا هدرکن  رایتخا  رـسمه  دـنچ  زا  شیب  دوخ  تایح  نارود  رد 
اما دـناوخارف  دوخ  تعیب  هب  ار  وا  تشون و  هیواعمب  ياهمان  تصرف  نیلوا  رد  مه  باـنجنآ  دـندومن و  تعیب  ع )  ) نسح ماـما  اـب  هفوک  مدرم 

تعاـطاب تروصنیا  رد  دوب و  هدرک  راوتـسا  ار  وا  تیعقوم  تیمکح  يأر  هدوب و  قباـس  زا  رتيوق  یلیخ  عقومنآ  رد  هیواـعم  هک  دوب  ملـسم 
تعیب نمب  وت  دـیاب  مرتراوازـس و  وت  زا  تفالخ  يارب  نم  هک  داد  خـساپ  دیـسر  هیواعمب  ماما  يهمان  نوچ  . دـمآ دـهاوخنرد  ع )  ) نسح ماما 

هلمح هک  ار  شردپ  يهمانرب  يهلابند  تفرگ  میمصت  ع )  ) ماما دشن  لصاح  ياهجیتن  هیواعم  و  ع )  ) نسح ماما  نیب  هبتاکم  هار  زا  نوچ  ! ینک
هک دوب  هداد  روتسد  نانآب  هدیناسر و  ار  ریما  ترضح  تداهش  ربخ  دوخ  ماکح  مامت  هب  مه  هیواعم  رگید  فرط  زا  دیامن و  ءارجا  دوب  ماشب 

دومن و جیسب  هب  عورـش  هفوک  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  . دنیامن مازعا  ماشب  هدومن و  هدامآ  ع )  ) نسح ماما  اب  هلباقم  يارب  ار  مزال  ياهورین 
فالخ رب  یلو  داد  نامرف  هیواعم  اب  گنج  يارب  ار  مدرم  هبطخ  ندناوخ  زا  سپ  تفر و  ربنمب  هاگنآ  دندش  عمج  دجسمب  مدرم  داد  روتـسد 

هدابع و نب  دعـس  نب  سیق  دننام  ناهدنامرف  زا  نت  دنچ  یهارمهب  دومن و  تمالم  ار  مدرم  متاح  نب  يدع  دادـن  قفاوم  خـساپ  یـسک  راظتنا 
عقومنیا رد  . دـنداتفا هارب  نانآ  لابند  زین  مدرم  دـندومن  تکرح  دوب  اههدـع  عمجت  لحم  هک  هلیخن  هب  هدرک و  تعاطا  راـهظا  ماـماب  نارگید 

رازه هدزاود  اروف  دیسر  مالسلاهیلع  نسح  ماماب  ربخ  نیا  نوچ  دوب  هدمآ  شیپ  جبنم  ات  هدرک  تکرح  ماش  زا  رفن  رازه  تصش  اب  زین  هیواعم 
یهدنامرفب ار  اهنآ  دومن و  باختنا  دندوب  هدـیزرو  هتـشاد و  تکرـش  هتـشذگ  ياهگنج  رد  بلغا  هک  ار  دوخ  هاپـس  يهدومزآ  دارفا  زا  رفن 

مه ار  دعـس  نب  سیق  دـیامن و  يریگولج  هیواعم  تفرـشیپ  زا  ات  درک  هناور  هیواعم  هحفـص 295 ] يوسب [  سابع  نب  هللادیبع  شیومعرـسپ 
نئادـمب ورین  نیمأـت  هیهت و  يارب  زین  دوخ  ددرگ  وا  نیـشناج  سیق  هللادـیبع  ندـش  هتـشک  تروص  رد  هک  دوـمرف  نییعت  هللادـیبع  تنواـعمب 

هیواعم نایهاپـس  ربارب  رد  اجنآب  دورو  زا  سپ  داد و  تکرح  نکـسم  فرطب  دوب  شیجلا  ۀـمدقم  هک  ار  هدـع  نیا  ساـبع  نب  هللادـیبع  . تفر
رد سابع  نب  هللادیبع  یهدـنامرف  تحت  رفن  رازه  هدزاود  دودـح  رد  هک  تسناد  هدرک و  عالطا  بسک  نانآ  دادـعت  زا  اروف  هیواعم  . دز ودرا 
زا ارنآ  یناهگان  يهلمح  کی  اب  هک  دمآرب  ددص  رد  دیدیم  فیرح  يورین  ربارب  جنپ  ار  دوخ  ياهورین  هک  هیواعم  . دناهدش رقتـسم  هاگودرا 
اب اریز  درب  یپ  دوخ  هابتشاب  يدوزب  یلو  دومن  یتسدشیپ  گنج  عورشب  تهجنیدب  دهد . همادا  هفوک  يوسب  دوخ  يورشیپ  هب  درادرب و  نایم 

نتفیرف رکفب  داد و  ینیـشنبقع  نامرف  راچان  دوشیم  دـیدجت  هک  تسا  نیفـص  ياهتبرـض  ناـمه  دـید  دـش و  هجاوم  يدـیدش  تمواـقم 
ار وا  هفوکب ) دورو  عقوم  شرگید  فصن  دـقن و  شفـصن   ) مهرد نویلم  کی  نداد  اب  داتـسرف و  يو  شیپ  ار  یـسک  هنابـش  داتفا و  هللادـیبع 

قارع نایهاپس  دش  حبص  نوچ  [ . 288 . ] تسویپ وا  هاگودراب  هنابـش  هتفریذپ و  ار  هیواعم  توعد  مه  هللادیبع  دناوخ و  دوخ  يوسب  هتفیرف و 
دومن و هیواعم  نایهاپـس  رب  یتخـس  تالمح  تفرگ و  هدهعب  ار  اهنآ  یهدنامرف  وا  نیـشناج  دعـس  نب  سیق  دـندش و  هاگآ  هللادـیبع  رارف  زا 

خساپ سیق  یلو  دهد  بیرف  هللادیبع  دننام  مه  ار  سیق  تساوخ  هیواعم  دش  بش  نوچ  هحفص 296 ] دروآ [ . دراو  نانآ  رب  ینیگنس  تافلت 
هکیلاح رد  رگم  درک  یهاوخن  تاقالم  ارم  زگره  دنگوس  ادخب  هن  [ .) 289 . ] فیسلا حمرلا و  کنیب  ینیب و  الا و  ادبا  یناقلت  هللا ال  :ال و  داد

زا ار  مزال  يورین  ماما  ات  دومن  یگداتسیا  هیواعم  هوبنا  نایهاپس  ربارب  رد  تماهـش  تعاجـش و  لامک  اب  )و  دشاب ریـشمش  هزین و  وت  نم و  نیب 
حتف و نیا  زا  ار  وا  هک  داد  خر  ماما  نایهاپس  نایم  نئادم  هفوک و  رد  یعیاقو  هنافـسأتم  اما  دیامن  هدامآ  هلتاقم  هلباقم و  يارب  نئادم  هفوک و 

هدیقعلافلتخم نولتم و  نامدرم  زا  دوب  هدروآ  تسدب  رگید  ياهاج  نئادم و  هفوک و  زا  ع )  ) نسح ماما  هک  یئورین  . تخاس دیماان  يزوریپ 
نادناخ زا  ۀقیقح  نانآ  زا  یمک  يهدع  تشادن  دوجو  اهنآ  رد  تسا  یماظن  عامتجا  ره  يهمزال  هک  یگنهامه  تدحو و  هدـش و  لیکـشت 

زا مه  يرگید  يهدـع  یلو  دـندوب  هدرک  تکرـش  اـهگنج  رد  ع )  ) یلع نویاـمه  باـکر  رد  زین  هتـشذگ  رد  دـندرکیم و  يوریپ  تیـالو 
نیفص رد  دوخ  ناگدشهتشک  رطاخب  دندوب  هدش  ترضحنآ  هارمه  هیواعم  اب  گنج  يارب  هک  دنتشاد  دوجو  ماما  نایهاپـس  نایم  رد  جراوخ 

ره زا  دندوب و  هدـمآ  درگ  لواپچ  تراغ و  يارب  هتـشاد و  يدام  رظن  مه  یهورگ  . دنتـشادن یـشوخ  لد  مه  ع )  ) نسح ماما  زا  ناورهن و  و 
 ] اولب داجیا  هیواعم ) کیرحتب   ) نانآ راـک  هک  تشاد  دوجو  زین  یمراـهچ  يهتـسد  . دـندروآیم ور  فرظنآـب  اروف  دیـسریم  يدوس  هک  فرط 
مه اب  نوگاـنوگ  ياـههقرف  نیا  دـنتخادنایم و  هار  وهاـیه  لاـجنج و  هدرک  هدافتـسا  یتصرف  ره  زا  دوب و  فـالتخا  قاـفن و  و  هحفص 297 ]
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لزلزتم و رایـسب  ماما  نایهاپـس  يهیحور  هجیتن  رد  دـیدیم و  دوخ  عفانم  حـلاصم و  فلاخم  ار  يرگید  نانآ  زا  کـی  ره  هتـشادن و  شزاـس 
رد . درب شیپ  زا  ناوتیمن  دشاب  کچوک  ردق  ره  ولو  ار  يراک  چیه  نولت  قافن و  فالتخا و  لزلزت و  نینچ  اب  هک  تسا  ملسم  دوب و  فیعض 

دوجو اب  . دنتخانشیمن ار  یسک  وا  زج  هدوب و  دحتم  مه  اب  ناشندوب  لطاب  نامه  رد  اما  دندوب  لطاب  رادفرط  هکنیا  اب  هیواعم  نایهاپـس  ضوع 
يورشیپ زا  يریگولج  يارب  سابع  نب  هللادیبع  نداتـسرف  زا  سپ  جراخ و  هفوک  زا  نایهاپـس  نیمه  اب  ع )  ) نسح ماما  تالکـشم  نیا  يهمه 
یتسدمه تنایخ و  زا  نئادم  رد  هچ  هار و  نیب  رد  هچ  اما  داتفا  هارب  ورین  يهیهت  روظنمب  نئادم  يوسب  شنایرگشل  يهیقب  اب  زین  دوخ  هیواعم 
فیعضت ماما و  هاپس  نارس  هفوک و  لئابق  ياسؤر  ینکـشنامیپ  تنایخ و  زا  هک  زین  هیواعم  يهمان  تفای و  عالطا  هیواعم  اب  دوخ  ناهدنامرف 

مامت دناوخ و  ياهبطخ  تجح  مامتا  يارب  رابنیرخآ  يارب  ماما  اذهعم  دیسر  شتسدب  درکیم  تیاکح  حلص  داهنـشیپ  نایهاپـس و  يهیحور 
نینچ دوـمن و  حرطم  دوـب  هدرک  داهنــشیپ  هیواـعم  هـک  ار  حلــص  عوـضوم  هـبطخ  ناـیاپ  رد  تشاذــگ و  روـما  ناـیرج  رد  ار  نوـشق  دارفا 
گرم يراکادـف و  يهدامآ  رگا  فاصنا  لدـع و  هن  تسا و  تورم  تسا و  تزع  هن  نآ  رد  هک  تسا  هدـناوخ  يرماب  ار  اـم  هیواـعم  : دومرف

امش ياضر  دیبلاط  ار  ایند  یگدنز  رگا  میتسرفیم و  ادخ  يوسب  همکاحم  يارب  ریشمش  زیت  يهبل  اب  ار  وا  مینکیم و  در  ار  وا  داهنـشیپ  دیتسه 
دندز داـیرف  فرط  همه  زا  مدرم  [ ) هحفص 298 [ . ] 290  ] حلـصلا یـضما  هودرفا  املف  ۀیقبلا  ۀیقبلا ، بناج  لک  نم  موقلا  هادانف  . میریگیم ار 
مامت رد  هک  تقیقح  أدبمب  هجوت  اب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوب  اجنیا  (. درک ءاضما  ار  حلـص  دندراذگ  اهنت  ار  وا  هکینامز  سپ  رادهگن  ار  هیقب 
گنج يهکراتمب  یتخـس  طیارـش  قبط  داد و  تبثم  خـساپ  هیواعم  داهنـشیپ  هب  ارارطـضا  تفرگیم  ماهلا  دـنوادخ  زا  شتانکـس  تاـکرح و 

ریز رد  نیخروم  لقنب  هتفریذـپ و  ار  اهنآ  تیاعر  امازلا  هیواعم  هک  دوب  هدـش  دـیق  یطورـش  گنج  يهکراـتم  دادرارق  رد  [ . 291 . ] تخادرپ
نایفـسیبا نب  ۀیواعم  يهمذ  رب  هتخاس  روبجم  نادب  يافو  رب  ار  مدرم  دنوادخ  هچ  رهب  یئادـخ و  قاثیم  دـهعب و   ) دوب هتـشون  نینچ  دادرارق 

لمع دادرارق  داوم  زا  کیچیهب  روماب  طلـست  تفـالخ و  یـسرک  رب  نتـسشن  زا  سپ  یلو  [ . 292 ( ] دـنک لـمع  دادرارق  نیا  داومب  هک  تسا 
حلص دادرارق  داوم  زا  یکی  [ . 293 . ] درکن يراددوخ  مه  مالسلاهیلع  یلع  بس  زا  ع )  ) نسح ماما  روضح  رد  یتح  ریثانبا  هتـشونب  درکن و 
دیآ شیپ  ياهثداح  وا  يارب  رگا  تسا و  ع )  ) نسحب قلعتم  تموکح  هیواـعم  زا  سپ  هک  دوب  نیا  دراد  یگتـسب  باـتک  نیا  بلاـطم  اـب  هک 

دنـسمب ۀقوم  هیواعم  یطرـش  نینچ  دافمب  هجوت  اب  [ . 294 . ] دنک باختنا  دوخ  ینیـشناجب  ار  یـسک  درادن  قح  هیواعم  و  ع )  ) نیـسحب قلعتم 
یلو دیسریم  هحفص 299 ] مالـسلاامهیلع [ ) نیـسح   ) نآ یقیقح  بحاص  تسدب  تفالخ  مامز  يو  تشذگرد  زا  سپ  هتـسشن و  تموکح 

دوصقم ماجنا  عنام  ار  دادرارق  طرـش  نیا  نوچ  دنادرگ  دوخ  نیـشناج  ار  دـیزی  شیوخ  تایح  نامز  رد  دوب  هدـمآرب  ددـص  رد  هک  هیواعم 
هدعج هلیسوب  دروآ و  مهارف  روبزم  طرش  ءافتنا  يارب  ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  لتق  لئاسو  تسج و  لسوت  گنرین  هلیحب و  اذل  دیدیم  دوخ 

یمومع راکفا  تفلاخم  مغریلع  دومن و  راومه  دیزی  ینیشناج  يارب  ار  هار  تیانج  نیا  ماجنا  اب  هیواعم  . دینادرگ مومسم  ار  وا  ماما ) رـسمه  )
هحفص 300 ] دومن [ ! لیمحت  مدرمب  ارنآ  دنتشاد  دیزی  لامعا  راتفر و  زا  دیدش  رفنت  هک  مدرم 

دیزی ینیشناج  يهلأسم 

ع)  ) یلع تفالخ  نامز  زا  هک  دایز  ياهگنرین  زا  سپ  هیواعم  ( مالـسلاهیلع نیـسح  ) دیزی لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دـقذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و 
شیوخ تایح  نامز  رد  هک  دـش  نآ  رب  يرجه  لاس 53  رد  دوب  هتـسب  راکب  یمالـسا  کلامم  ریاس  ماش و  یئاورنامرف  ندروآ  تسدب  يارب 

ادـیپ وا  راـک  رد  یعناـم  لاکـشا و  هدوب و  هداـمآ  دـیزی  يارب  هنیمز  دوخ  تشذـگرد  زا  سپ  اـت  دریگ  تعیب  دـیزی  ینیـشناج  يارب  مدرم  زا 
يرطف تنطیش  اب  هیواعم  دوبن  وا  تعیب  هب  رضاح  یسک  دنتخانـشیم و  همه  ار  دیزی  اریز  دوبن  اهیگداس  نیاب  گرزب  راک  نیا  ماجنا  اما  . دوشن

دیزی هک  تسنادـیم  سک  همه  زا  رتـهب  هیواـعم  . دوـمن مادـقا  لـمع  نیا  ماـجناب  دربـیم  راـکب  ارنآ  یگدـنز  تالکـشم  رد  هشیمه  هک  دوـخ 
رب ثیح  ره  زا  هک  دنراد  دوجو  سانـشرس  گرزب و  لاجر  زا  ياهدع  تسنادیم  زاب  درادن و  هحفص 301 ] ار [  نیملسم  تفالخ  یگتسیاش 

يارب ار  هنیمز  ات  دهد  ماجنا  ار  راک  هس  دیاب  هک  دیشیدنا  هیواعم  . تسین دعاسم  دیزی  ینیـشناج  اب  مدرم  یمومع  راکفا  دنراد و  يرترب  دیزی 
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ولو ار  دیزی  هکنیا  مود  . دنریذپب وا  ینیـشناجب  ار  دیزی  ات  دـهد  لزنت  ار  مدرم  راکفا  هکنیا  لوا  . دـشاب هدامآ  دـیزی  يارب  مدرم  زا  تعیب  ذـخا 
تثابخ و رظن  اب  واب  مدرم  ات  دیامن  هدیمح  تافـصب  رهاظتم  ار  وا  هدرک و  رود  تایهنم  باکترا  یقالخا و  لئاذر  زا  دـشاب  مه  تقوم  روطب 

نانآ هک  دـنک  دومناو  يروط  لقاال  ای  درادرب و  نایم  زا  دنتـسه  یمالـسا  تفالخ  یعدـم  هک  ار  وا  نابیقر  هکنیا  میـس  . دـننکن هاـگن  يدـیلپ 
دیلپ تاین  يارجاب  يرگید  دماشیپ  هک  دوب  روما  نیا  ماجنا  لوغشم  هیواعم  دنشاب  هتشادن  مدرم  نیب  ياهظحالم  لباق  تیعقوم  دیزی  هب  تبسن 

روتـسدب نوچ  درکیم  تموکح  هفوک  رد  اـهلاس  دوب و  برع  ناـکریز  تاـهد و  زا  یکی  هریغم  : هبعـش نب  ةریغم  دهاهنـشیپ  . دومن کـمک  وا 
منالوبقیم مرمب  ارت  ینیـشناج  دنک  ءاقبا  قباس  لحم  رد  ارم  تردـپ  رگا  تفگ  تفر و  دـیزی  شیپ  اروف  دـش  لوزعم  دوخ  لغـش  زا  هیواعم 

زا نیخروم  دسیونیم  نیـسحلا  ۀـضهن  باتک  رد  یناتـسرهش  . دریگ تعیب  مدرم  زا  دـیزی  يارب  ات  دومن  مازعا  هفوکب  اددـجم  ار  وا  مه  هیواعم 
درک هراشا  هیواعمب  نیفـص ) رد   ) هک يزور  صاعورمع  یکی  دندرک  دساف  رفن  ود  ار  مدرم  راک  تفگ  هک  دـناهدرک  تیاور  يرـصب  نسح 

یلوزعم وت  هک  تشون  واب  هیواعم  دوب و  هفوک  رد  هیواعم  لماع  هک  هبعش  نب  ةریغم  يرگید  دننک و  دنلب  هزین  اب  تیمکح  يارب  ار  اهنآرق  هک 
هیواعم دـش  دراو  واب  نوچ  دومن و  يدـنک  ریخأت و  هیواعم  شیپ  نتفر  رد  هریغم  هحفـص 302 ] ایب [ . نم  دزن  نم  يهمان  ندناوخ  ضحمب  و 

دیزی يارب  مدرم  تعیب  تفگ  هریغم  ؟ دوب هچ  راک  نآ  تفگ  هیواعم  ! مدوب يراک  ندرک  هدامآ  لوغشم  تفگ  هریغم  ؟ يدمآ رید  ارچ  دیـسرپ 
جراخ هیواعم  دزن  زا  نوچ  هریغم  ! تلغش رـسب  درگرب  سپ  تفگ  هیواعم  ! يرآ تفگ  هریغم  ؟ يدرک ار  راک  نیا  ایآ  تفگ  هیواعم  ! وت زا  سپ 

دهاوخن هدوشگ  اهیدوز  نیاب  هک  مدروآ  دوجوب  یهرگ  مدـیناشک و  یئارجامب  ار  هیواعم  ياپ  تفگ  دوب ؟ ربخ  هچ  دندیـسرپ  شناراـی  دـش 
یلک روطب  داد و  ار  همزال  تاروتـسد  درومنیا  رد  دوب  هرـصب  لماع  هک  مه  دـیبع  نب  داـیزب  هفوکب  هریغم  مازعا  نمـض  هیواـعم  [ . 295 . ] دش
دیزی ینیشناج  يهلأسم  ماش  رد  زین  دوخ  . دننادرگ دیزی  عیطم  ار  اهنآ  مدرم  نتفیرف  لام و  لذب  اب  هک  داتـسرف  یماکح  ساسح  یحاون  مامتب 
لاجر هک  هنیدم  رد  رتمهم  همه  زا  دیدرگ  دیزی  ینیشناجب  مدرم  تعیب  عنام  هک  دمآ  شیپ  یتالاکشا  طاقن  یـضعب  رد  نکل  دومن  حرطم  ار 

اب هک  تشون  هیواعمب  مکح ) نب  ناورم   ) رهـش نآ  رادنامرف  دیدرگ و  وربور  دیدش  تفلاخم  اب  هلأسم  نیا  دندوب  اجنآ  رد  شیرق  سانـشرس 
نب دیعـس  دومن و  رانکرب  راک  زا  ار  وا  هیواعم  . تسین اهیگداس  نیاب  مدرمب  دیزی  ینیـشناج  ندـنالوبق  گرزب  سانـشرس و  نادرم  نیا  دوجو 

هحفـص 303] زا [  يرانکرب  يهجیتن  رد  زین  ناورم  دـهد و  ماجنا  يراک  رهـش  نآ  رد  تسناوتن  مه  دیعـس  درک و  مازعا  يو  ياجب  ار  صاع 
لزع ار  وا  تشادن  یتیمها  نادنچ  شتیعقوم  هک  یتدم  زا  سپ  دینادرگ و  هنیدم  مکاح  ار  ناورم  هیواعم  ورنیا  زا  تشاد  شروش  دصق  راک 
دوب هتشذگن  مالسلاهیلع  نسح  توف  زا  يزیچ  دسیونیم  يرصم  اضر  دمحم  برع  يهدنـسیون  . دومن بوصنم  يو  ياجب  ار  هبتع  نب  دیلو  و 

زین تشاگن و  دالب  ریاس  مدرم  يارب  ار  دـیزی  تعیب  ربخ  هاگنآ  تفرگ و  تعیب  ینیـشناج  تفالخ و  مانب  دـیزی  يارب  ماش  لها  زا  هیواعم  هک 
تعیب دـیزی  يارب  هنیدـم  رباـکا  شیرق و  ناـگرزب  زا  هک  داد  روتـسد  تشون و  دوب  هنیدـم  رد  وا  لـماع  هک  مکح  نب  ناورم  يوسب  ياهماـن 

مکاح و ار  صاع  نب  دیعـس  وا  ياجب  دومن و  لزع  ار  ناورم  هیواعم  دـنراد ، ابا  دـیزی  تعیب  زا  هنیدـم  لها  هک  تشون  هیواعمب  ناورم  . دریگ
تفالخ نیا  ماقم  نایفسیبا  رسپ  يا  تفگ  شیوخ  نانخس  نمـض  رد  تفر و  هیواعم  دزن  هب  دش و  كانبـضغ  ناورم  داد ، رارق  هنیدم  یلاو 

يأر و بحاص  رما  نیا  رد  وت  ماوقا  هکنادـب  منکیم و  تیادـه  داشرا و  یهدـیم  مکح  تراما و  ناکدوکب  هکنیا  زا  ارت  نم  نک و  ظـفح  ار 
تفرگ تسدب  ار  هنیدم  تموکح  نوچ  صاع  نب  دیعـس  اما  ! داتفا دـهاوخ  اهنآ  ندرگ  رب  وت  ياهراک  نیا  يراتفرگ  رزو و  هچ  دنتـسه  رظن 

زا يدـحا  دـنتفاترب و  ور  مدرم  یلو  دریگ  تعیب  دـیزی  يارب  هنیدـم  لـها  زا  هک  درک  عورـش  يدـج  میمـصت  تدـش و  اـب  هیواـعم  روتـسدب 
لیحلا فیاطلاب  دیزی  يارب  هنیدـم  يانثتـسابیمالسا  ياهرهـش  يهیلک  زا  ابیرقت  يرجه  لاس 57  ات  هیواـعم  [ . 296 . ] درکن تعیب  مشاـهینب 

زا ات  تفر  هنیدـمب  دوخ  صوصخم  نیرومأم  صاعورمع و  اب  اصخـش  لاس 58  رد  تفرگ و  تعیب  دوخ  نارادـنامرف  يهلیـسوب  صوصخم 
هک تسنادیم  هیواعم  ! دریگ تعیب  هحفص 304 ] دیزی [  يارب  دندوب  نکاس  اجنآ  رد  سانشرس  لاجر  رابک و  باحصا  هک  مه  رهش  نآ  مدرم 
اب ار  همه  دـیدرگ و  رهـش  نآ  مزاع  دوخ  ورنیا  زا  دومن  راتفر  مدرم  ریاس  دـننام  ناوتیمن  نآ  یلاـها  اـب  تسا و  هرـصب  هفوک و  زا  ریغ  هنیدـم 

رفعج و نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادـبع  رکبیبا و  نب  نمحرلادـبع  ریبز و  نب  هللادـبع  زا  تساوخیم  دومن و  رادـید  یـسولپاچ  یئورشوخ و 
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عیطم دوب  هتسناوت  ابیرقت  ار  هنیدم  مدرم  يهیقب  نوچ  !! دریگ تعیب  دیزی  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  اصوصخم  سابع و  نب  هللادبع 
دیدرگ لیکشت  سلجم  یتقو  دیامن . هرکاذم  درومنیا  رد  روبزم  صاخشا  اب  اصخش  ات  داد  بیترت  یسلجم  تهج  نیدب  دنادرگ  دوخ  راکفا 

زا هیواعم  . دندوب هدرک  رایتخا  توکـس  همه  دوب و  امرفمکح  سلجم  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تهبا  تمظع و  نایمنآ  رد  دندش  عمج  همه  و 
نیسح زا  طقف  لفحم  نآ  رد  هیواعم  . دش ایوج  مشاهینب  ناناوج  لاوحا  زا  دیناشن و  دوخ  تسد  الاب  ار  ماما  دمآرب و  مارکا  یسولپاچ و  رد 

تسبنب هب  راک  درکیم  یعس  ناکمالایتح  دوب  هدش  هجاوم  وا  ریذپانللخ  میمصت  يدج و  يهفایق  اب  اهراب  اریز  تشاد  هظحالم  مالسلاهیلع 
حور نآ  اب  اریو  بیقعت  تشاد و  يدایز  شزرا  هیواعم  يارب  وا  توکـس  نوچ  دنک  رایتخا  توکـس  لقاال  دنکیمن  تعیب  ماما  رگا  دـسرن و 
دهم رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسنادـیم  یـسک  ره  زا  رتهب  هیواعم  . دـیدیمن دوخ  حالـصب  تشاد  غارـس  وا  رد  هک  يراوگرزب  تماهش و 
ادـج رگید  سانـشرس  صاخـشا  زا  وا  باـسح  دـهدیمن و  يراوـخ  تلذـب و  نت  هدـش و  گرزب  تـیمح  تمـصع و  شوـغآ  رد  يدازآ و 

نتفریذـپ يارب  ار  هنیمز  اـت  دـیناشک  دـیزی  فیـصوت  فیرعت و  هب  ار  دوخ  مـالک  يهلاـبند  دوـمن و  تبحـصب  عورـش  هیواـعم  هرخـالاب  . تسا
يهمتاخ زا  سپ  دش و  ریغتم  دینش  ار  هیواعم  نخس  نوچ  مالسلاهیلع  نیسح  . دیامن هدامآ  هحفص 305 ] ناگدنونش [  ناهذا  رد  وا  ینیشناج 

دورد یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  . دومن نامیشپ  دوخ  تبحـص  زا  ار  هیواعم  هک  درک  داریا  ینیـشتآ  جیهم و  يهبطخ  تساخاپب و  وا  نخس 
دیزی هکیتروص  رد  يزادنا  هابتشاب  دیزی  يهرابرد  ار  مدرم  یهاوخیم  یتسار  ایآ  هیواعم  يا  : دومرف درک و  هیواعمب  ور  ص )  ) مرکا ربمغیپ  رب 
دراد یفرعمب  یجایتحا  هچ  رگید  دنسانشیم  ار  وا  همه  هدومن و  راکـشآ  همه  يارب  ار  دوخ  رکف  يأر و  نازیم  تسوا و  فرعم  نیرتهب  دوخ 

وا ایب  تروصنیا  رد  یناسانشب  تسه  هکنانچ  ار  وا  يوشن و  فرحنم  تقیقح  يهداج  زا  تسبوخ  يراد  دیزی  ندناسانـش  رد  رارـصا  رگا  و 
عاونا و رد  ای  هصاقر و  نانز  اب  ترـشابم  ای  نارتوبک و  نداد  زاورپ  يهرابرد  ای  یگناخ و  ياـهنومیم  يراکـش و  ياهگـس  نتخانـش  رد  ار 

تسا سب  وت  يارب  وت  يهتـشذگ  ناهانگ  هیواعم  يا  . یبایب هناگی  زربم و  ار  وا  روما  نیا  رد  ات  يامزایب  بارـش  رعـش و  رد  ای  رامق و  بابـسا 
کی گرم  وت و  نیب  هکیلاح  رد  یلفاغ  گرم  زا  ردقچ  وت  هک  منکیم  بجعت  شکم . دوخ  شودـب  ار  تما  نیا  ناهانگ  نیا  زا  شیب  رگید 

اب دوخ  وت  هیواعم  يا  ! دش دهاوخ  یگدیسر  وت  رادرک  راتفگ و  راتفر و  باسحب  یهلا  یلاع  هاگداد  رد  تسین و  شیب  هلصاف  ندزمهب  مشچ 
زا هنوگچ  دنرتراوازس  تفالخ  یسرک  رب  نتسشن  يارب  کیدزن و  ص )  ) ربمغیپ هب  تهج  ره  زا  هک  رگید  صاخـشا  یگرزب  تیمهاب و  ملع 

يارب ایآ  هحفص 306 ] یناشنب [ ؟ ربمغیپ  دنسم  رد  ار  وا  یهاوخیم  تست  دنزرف  دیزی  هکنیا  ناونعب  افرـص  هدرک و  یـشوپمشچ  تاسوسحم 
ایند رد  وا  یـشوخ  يارب  و  ینک ؟ ربارب  نیدـنچ  ار  دوـخ  ناـهانگ  راـب  یهاوـخیم  درادـن  ارنآ  یگتـسیاش  هنوـگچیه  هک  درف  کـی  تفـالخ 

رد مالسلاهیلع  ماما  [ . 297 . ] مکل یل و  هللا  رفغتـسا  نیبملا و  نارـسخلا  وهل  اذه  نا  ؟ يروآ دوجوب  دوخ  يارب  ار  ترخآ  باذع  یتخبدـب و 
يارب ار  وا  یگتـسیاش  تقایل و  مدـع  دـش و  روآداـی  ار  دـیزی  روجف  قسف و  احیرـص  هیواـعم  رظن  اـب  تفلاـخم  نمـض  نیـشتآ  يهبطخ  نیا 

ای اذـه  اـم  تفگ : درک و  هاـگن  ساـبعنباب  هبواـعم  . تشگ سلجم  بـالقنا  ثعاـب  هک  دوـمرف  ناـیب  ار  یقیاـقح  درک و  دزـشوگ  ینیـشناج 
لها زا  ءاسک و  باحـصا  زا  یکی  لوسر و  يهیرذ  تسنیا  ادخ  هب  هیواعم  يا  تفگ  سابع  نب  هللادـبع  )؟ تسا یعـضو  هچ  نیا  (؟ سابعنبا
نوچ هیواعم  [ . 298  ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : تسا هدومرف  اهنآ  نأش  رد  دنوادخ  هک  رهطم  تیب 

نم دنزرف ، يا  : درک هراشا  نینچ  نآ  رد  تشون و  دیزی  يارب  ار  دوخ  يهمانتیـصو  تشگرب و  ماشب  هنیدم  زا  هجیتن  ذخا  نودب  دـید  نینچ 
نب هللادبع  - 2. یلع نب  نیسح  - 1: رفن راـهچ  زا  رگم  متفرگ  تعیب  وت  يارب  مدرم  مومع  زا  دوب  یبـیترت  رهب  مدرک و  عـیطم  وـت  يارب  ار  همه 

عالطا اب  تفـالخ و  تموکح و  نرق  مین  يهیاـس  رد  نم  دـنزرف ، يا  هحفـص 307 ] رکبیبا [ . نب  نمحرلادبع  - 4. ریبز نب  هللادبع  - 3. رمع
هاـگن ار  يدنـسم  نینچ  یناوـتب  هک  تسا  مزـال  مه  وـت  رب  مدوـمن و  هداـمآ  وـت  ینیـشناج  يارب  ار  هـنیمز  طـیحم  لاوـحا  عاـضواب و  لـماک 

اب اصوصخم  نانآ  اب  هک  دوب  هداد  حضوت  دیزی  يارب  ار  فلاخم  رفن  راهچ  یقالخا  یحور و  تایصوصخ  دوخ  تیصو  نمض  هیواعم  . يراد
دومن و حـضتفم  اوسر و  ار  اهنآ  دوز  یلیخ  شنایفارطا  دـیزی و  تاذ  تثابخ  یناوج و  رورغ  یلو  دـیامن  راتفر  هنوگچ  مالـسلاهیلع  نیـسح 

هحفص 308 ] دیدرگ [ . هراشا  نادب  هتشذگ  ياهشخب  رد  هک  دش  یبیترت  هب  راک  نایرج 
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دیزی اب  نیسح  تیصخش  يهسیاقم 

سفنلا لتاق  رمخلا و  براش  قساـف ، لـجر  دـیزی  و  هللا ، متخاـنب  هللا و  حـتف  اـنب  ۀـکئالملا ، فلتخم  ۀـلاسرلا و  ندـعم  ةوبنلا و  تیب  لـها  اـنا 
لوا شخب  رد  اراصتخا  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  زاتمم  تیـصخش  ( مالـسلاهیلع نیـسح  .) هلثمب عیابی  یلثم ال  و  قسفلاب ، نلعم  ۀمرحملا 
اهنآ يهسیاقم  لباقت و  زا  ات  میربیم  مان  الیذ  ار  دیزی  یقالخا  فاصوا  تایـصوصخ و  زا  يرـصتخم  زین  نونکا  هدـش  هداد  حیـضوت  باتک 

دودرم نعط و  دروم  هیواعم  شردـپ  دـننام  مه  دـیزی  بسن  . دـنکیم مکح  هچ  درومنیا  رد  میلـس  لقع  دوشیم و  لـصاح  ياهجیتن  هچ  مینیبب 
هحفص [ . ] 299 . ] تشاد لمح  دیزی  هب  شردپ  يهدنب  زا  نوسیم  شردام  هدش  هتشون  راربالا  عیبر  فلـسلا و  براجت  رد  هکیروطب  تسا و 

سپ اذل  دوب  هتفرگ  وخ  یئاتـسور  يهداس  مارآ و  یگدنز  اب  نوچ  دـیزی  ردام  [ . 300 . ] دیزیب تلمح  اهـسفن و  نم  اهیبال  ادبع  تنکم  [ 309
ریز تیب  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدورس  يراعشا  درومنیا  رد  هدوبن و  شوخلد  نادنچ  وا  تموکح  رصق  رد  یگدنز  زا  هیواعم  اب  جاودزا  زا 
خاک نیا  زا  رتهب  نم  يارب  دزوب  داب  شفارطا  رد  هک  یئاتـسور  رقحم  لزنم  ینعیفینم  رـصق  نم  یلا  بحا  هیف  حاـیرالا  قفخت  تیب  .و  تسا

زا داد  شقالط  یلقن  هب  داتـسرف و  شردام ) هاگداز  لحم   ) بلک تشدب  دـیزی  شرـسپ  اب  ار  وا  دینـش  ار  نیا  یتقو  هیواعم  . تسا یئاورنامرف 
تیبرت راکش و  رد  شراگزور  اما  تخومآ  ار  نابز  تحاصف  تغالب و  يدودح  ات  دمآ و  راب  ینیشنارحص  تیبرت  هنوگ  کی  اب  دیزی  ورنیا 

يرادروشک زومر  زا  یلکب  ار  وا  هدـش و  هفاـضا  وا  تاداـع  رب  زین  راـمق  رمخ و  برـش  دـشیم و  يرپـس  نومیم  گـس و  اـصوصخم  اـهماد 
دوخ مدمه  بارـش  سلاجم  رد  دـیناشوپیم و  نیگنر  ياهـسابل  نآ  رب  هدراذـگ و  سیقابا  ار  شمان  هک  تشاد  ینومیم  دـیزی  تشادـیمزاب 
هتشگ ماع  صاخ و  دزنابز  زین  وا  ینارتوهش  ینارسوه و  دوب و  رامق  هداب و  يهتفیش  دیزی  ناسیونخیرات  يهیلک  لقن  قافتاب  [ . 301 . ] دومنیم

نس 37 رد  يراـسگیم  طارفا و  رثا  رد  هکیروطب  تخاـسیم  مأوت  یقیـسوم  رعـش و  اـب  دوخ  سلاـجم  رد  اـنلع  ار  تشز  لاـمعا  نیا  تسا و 
زا وا  ینیدـیب  رفک و  دوب و  نامیایب  نیدـیب و  یتح  رجاف و  قساف و  ینعم  مامتب  دـیزی  . دیـسر تکالهب  يویر  ای  دـبک و  يرامیب  هب  یگلاـس 

رهطم رـس  ماـش  رد  دوخ  سجلم  رد  هکیماـگنه  هحفـص 310 ] تسا [ . هدوب  شراتفگ  دـیوم  زین  شلامعا  تسا و  ادـیوه  ـالماک  شراعـشا 
ءاج و ال ربخ  الف  کلملاب  مشاـه  تبعل  : تفگ نینچ  ۀحارـص  دنتـشاد  روضح  زین  تلاـسر  تیب  لـها  هداـهن و  دوخ  ولج  رد  ار  ع )  ) نیـسح

هقالع قشع و  رد  : تسا هدوب  راک  ردیماهلا  یحو و  هن  دمآ و  يربخ  هن  سپ  دندرک  يزاب  تموکح  تفالخ و  اب  مشاهینب  ینعیلزن  یحو 
نب حیـسملا  نید  یلع  اهذخف  دمحا  نید  یلع  اموی  تمرح  نافیمفاهب  رغم  یقاسلا و  اهقرـشم  اهند  رعق  اهجرب  مرک  ۀیـسمش  : دیوگ بارـشب 

دومن یقاس  هب  ور  هدیناشن و  دوخ  تسار  تمـس  رد  ار  دایزنبا  دیزی ، دسیونیم  دوخ  يهرکذت  رد  يزوجنبا  هحفص 311 ] [ . ] 302  ] میرم
لتاقيداهج یمنغم و  دـیدستل  يدـنع و  ۀـنامالا  رـسلا و  بحاصدایزنبا  اهلثم  قساـف  لـم  مث  یـشاشم  يورت  ۀبرـش  ینقـسا  : تفگ نینچ  و 

ار وا  هتـسناد و  دوـخ  رادـتناما  رـس و  بحاـص  ار  داـیزنبا  راعـشا  نیا  رد  دـیزی  [ 303  ] داسحلا ءادـعالا و  دـیبم  انیـسح و  ینعا  یجراـخلا 
اجنیمه زا  تسا و  هدومن  فیـصوت  یفرعم و  دـشابیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  شدوـصقم  هک  یجراـخ  يهدنـشک  گـنج و  درم  روآتمینغ و 
شروش زا  فوخ  مدرم و  نتفیرف  يارب  طقف  تخادـنایم  دایزنبا  ندرگب  ارنآ  ریـصقت  هک  ماما  نتـشک  دروم  رد  شتمادـن  هک  دوشیم  مولعم 

مردپ هب  دیوگیم : لبنح  نب  دمحا  نب  حلاص  دسیونیم  يرـصم  اضر  دـمحم  . تسا یقاب  دوخ  ینیدـیب  قسف و  نامهب  انطاب  ابلق و  هدوب و  اهنآ 
هنوگچ رـسپ  يا  تفگ  ؟ ینکیم تنعل  ار  دـیزی  وت  ایآ  ردـپ  يا  متفگ  تسا ) تنـس  لها  يهناگراهچ  يهمئا  زا  یکی  هک  لـبنح  نب  دـمحا  )

لصوی و نا  هب  هللا  رما  ام  نوعطقی  و  - 1: تسنیا هیآ  هس  نآ  تسا و  هدرک  تنعل  ار  وا  نآرق  يهیآ  هس  رد  دنوادخ  هک  ار  یسک  منکن  تنعل 
عطق هدومرف  رما  دنوادخ  هک  ار  یئاهیگتسباو  دنویپ و  هک  یناسک  ینعی  [ . 304 . ] رادلا ءوس  مهل  ۀنعللا و  مهل  کئلوا  ضرالا  یف  نودسفی 

هب یگتسباو  عطق  زا  یگتـسباو  عطق  مادک  و  هحفـص 312 ] تسا [ . تبقاع  ءوس  تنعل و  نانآ  يارب  زا  دـنیامنیم  داسف  نیمز  رد  دـننکیم و 
دعا ةرخالا و  ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذلا  نا  ؟2 - تسا رتتشز  ع )  ) ارهز شرتخد  دنزرف  لتق  يهجیتن  رد  ادخ  ربمغیپ 
نانآ يارب  دنکیم و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دـنناسریم  رازآ  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  یناسک  ینعی  [ . 305 . ] انیهم اباذع  مهل 
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دنوادخ زاب  و  ؟3 - تسا مالـسلااهیلع  ارهز  شرتخد  دنزرف  نتـشک  زا  رتالاب  ص )  ) لوسر يارب  تیذا  مادک  .و  دزاسیم هدامآ  يدـب  باذـع 
ایآ [ . 306  ] مهراصبا یمعا  مهمصاف و  هللا  مهنعل  نیذلا  کئلوا  مکماحرا  اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لهف  دنیامرف :
اهنآ رب  دـنوادخ  دـننکیم  نینچ  هک  یناسک  دـیئامن ؟ محر  عطق  دـینک و  داسف  نیمز  رد  دیدیـسر  ینارمکح  تیالوب و  نوچ  هک  دـیراودیما 

وا محر  عطق  نیسح و  لتق  زا  رتمهم  نیمز  يور  رد  يداسفا  ایآ  و  دزاس . روک  تقیقح  زا  ار  ناشمشچ  هدومن و  رک  ارنانآ  دتسرفیم و  تنعل 
یقالخا و لئاذر  همهنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  درفب  رـصحنم  زاتمم و  تیـصخش  هب  هجوت  اب  نونکا  [ . 307 [ ؟ دراد دوجو 

نامیا لباقت  ای  تملظ  رون و  يهلباقم  دننام  صخـش  ود  نیا  يهلباقم  ؟ دومن ادـیپ  ناوتیم  ود  نآ  نیب  یهباشت  هجو  ایآ  دـیزی  ینیدـیب  رفک و 
لاوحا عاضواب و  هجوت  اب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تساجنیا  . دنیوگ نیـضیقن  ای  نیدض  لباقت  ارنآ  قطنم  رظن  زا  هک  تسا  ضحم  رفک  قلطم و 

هدش شنارادفرط  دیزی و  یبلطهاج  اهینارـسوه و  يهبعلم  يدمحا  تعیرـش  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  هحفص 313 ] یمالسا [  ياهروشک 
ظفح يارب  مالـسا و  سدقم  نید  يایحا  يارب  هک  تسناد  دوخ  يهفیظو  تسا  هدـیدرگ  رکنم  نیزگیاج  فورعم  فورعم و  ياجب  رکنم  و 

هتفیرف و ار  مدرم  ریوزت  هلیح و  اب  هک  ار  دـیزی  ياهیدـیلپ  فاصوا و  اصوصخم  هیماینب  نامدود  هدومن و  مایق  يوفطـصم  تعیرـش  ياـقب  و 
یخیرات یعامتجا و  ینید و  تالوحت  نیرتگرزب  ءاشنم  هک  ینیـسح  تضهن  نیا  دیامن و  یفرعم  مدرمب  دناوخیم  نیملـسم  يهفیلخ  ار  دوخ 

هحفص 314] دیدرگ [ . دهاوخ  هراشا  اهنادب  اراصتخا  یتآ  ياهلصف  رد  هک  تسا  یتاکن  زومر و  ياراد  تیهام  تیفیک و  رظن  زا  هدیدرگ 

یماظن رظن  زا  ماما  مایق  تیفیک 

فورعملاب و رمآ  نادیرا  ص )  ) دـمحم يدـج  ۀـما  یفحالـصالا  بلطا  تجرخ  امنا  املاظ ، ادـسفم و ال  ارطب و ال  ارـشا و ال  جرخا  مل  ینا 
شیپ ياـهشخب  رد  خـیرات  رظن  زا  هیماینب  هاگتـسد  هیلع  مالـسلاهیلع  نیـسح  تضهن  ( هیفنح دـمحم  هب  ماـما  يهماـن  زا  .) رکنملا نـع  یهنا 
تنس لها  نیخروم  زا  ياهراپ  نیقرشتسم و  زا  یضعب  . تسا یماظن  ظاحل  زا  ترـضحنآ  مایق  تیفک  زا  ثحب  لصف  نیا  رد  دیدرگ  شراگن 
هتفای همتاخ  وا  ندش  هتشک  تسکـش و  اب  رمالارخآ  هدوب و  یـضرعت  مایق  یماظن  رظن  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  مایق  هک  دناهدرک  دومناو  نینچ 

نیـسح نوچ  هیواـعم  گرم  زا  سپ  هک  تسنیا  دـنرادن  یفاـک  عـالطا  ماـما  فدـه  ماـیق و  تیهاـم  زا  هک  هدـع  نیا  مـالک  لـصحام  . تسا
اذل هحفص 315 ] دوب [  هدرک  نیعم  دوخ  ینیشناجب  ار  دیزی  شرـسپ  هیواعم  یفرط  زا  دیدیم و  رتراوازـس  تفالخ  يارب  ار  دوخ  مالـسلاهیلع 

زا درکیم  بیقعت  هنیدم  رد  ار  ماما  هبتع  نب  دیلو  هنیدم  رادنامرف  نوچ  تفرگ و  گنجب  میمصت  شیوخ  قح  دادرتسا  يارب  مالسلاهیلع  ماما 
روتـسد دیزی  هکنیا  تلعب  زین  اجنآ  رد  یلو  دومن  تمیزع  رهـش  نادب  دید و  بسانم  دوخ  تضهن  يارب  ار  هکم  ع )  ) نیـسح ترـضح  ورنیا 

وا زا  هفوک  مدرم  اصوصخم  قارع  یلاها  هکم  رد  يو  تماقا  هام  راـهچ  تدـم  رد  یفرط  زا  دـنناسر و  لـتقب  هبعک  میرح  رد  ار  وا  دوب  هداد 
دریگزاب و ار  دوخ  قح  دنک و  جورخ  دیزی  هیلع  نایفوک  کمکب  هکلب  ات  تفر  هفوک  يوسب  دش و  جراخ  هکم  زا  اذل  دـندوب  هدومن  توعد 

هفوک یکیدزن  هب  ماما  ندیسر  عقوم  تهجنیدب  دوب  هتشگ  طلـسم  روماب  هدش و  دراو  رهـش  نادب  هفوکب  ماما  ندیـسر  زا  شیپ  دایزنبا  نوچ 
داد و حیجرت  تعیب  رب  ار  ندش  هتـشک  تشاد  هک  یعبط  تعانم  تلعب  زین  ماما  ! تخاس شروبجم  تعیب  هب  دومن و  هرـصاحم  البرک  رد  ار  وا 

دوب هدرک  عورـش  ارنآ  ماـما  هک  گـنج  نیا  تبقاـع  هجیتن  رد  دیـسر و  تداهـشب  درک و  گـنج  ـالبرک  رد  شنادـناخ  ناراـی و  کـمک  اـب 
دناهدرک دادملق  يراکاطخ  رگبوشآ و  صخش  ار  ماما  هداهن و  رتارف  ار  اپ  یضعب  یتح  . تفریذپ همتاخ  شنانمشد  يزوریپ  يو و  تسکشب 

یـشیدنالآم نودـب  یطایتحایب و  رثا  رد  نیـسح  لتق  يهثداح  دـسیونیم  هیمالـسالا  ممالا  خـیرات  باتک  رد  گب  يرـضخ  دـمحم  هکنانچ 
قارع لـهاب  طـقف  دز و  راویدـب  دـندومن  عنم  قارعب  نتفر  زا  ار  وا  هک  ار  یناـسک  ماـمت  نخـس  یلع  نب  نیـسح  اریز  دیـسر  ناـیاپب  شدوخ 

بکترم ار  یگرزب  ياطخ  نیـسح  هکنیا  لصاح  دنتـساخرب و  گنجب  وا  اب  قارع  لها  نامه  دومن و  ادیپ  نظ  نسح  ناشیاههمان  يهطـساوب 
ار يرما  درم  نیا  هتبلا  تسا و  هدیدرگ  ناناملـسم  تفلا  كرت  فالتخا و  ثعاب  زورما  ات  مالـسا و  تما  يهقرفت  يهیام  وا  جورخ  اریز  دش 
زا دش و  هتـشک  هجیتنلاب  دیدرگ و  لصاح  شدوصقم  نیب  وا و  نیب  عناوم  دوب و  هحفص 316 ] هدشن [  عمج  وا  يارب  طیارـش  هک  دومن  بلط 
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نسحلا و باتک  فلؤم  [ . 308 !! ] دوب هدشن  رهاظ  زونه  دشاب  نیسح  مایق  بجوم  هک  یمتس  ملظ و  همهنآ  نیـسح  تفلاخم  ماگنه  مه  دیزی 
هدومن هئطخت  تریصب  مدعب  ار  نیسح  گبيرـضخ  داتـسا  : دسیونیم نینچ  گبيرـضخ  تاداریا  خساپ  رد  يرـصم  ياضر  دمحم  نیـسحلا 

حتاف دـباین و  ترـصن  دـسرن و  دوصقم  هب  يرگیدـنآ  رگا  اصوصخم  دـنک  هئطخت  ار  يرگید  صخـش ، هک  تسا  ناسآ  رایـسب  هتبلا  تسا و 
نیسح هک  دشیمن  هتفگ  زگره  دنکیم  دیزی  نت  زا  ار  تفالخ  يهماج  تخاسیم و  بوکنم  روهقم و  ار  دوخ  نانمـشد  نیـسح  رگا  ددرگن و 
ءانتعا دنتشادیمزاب  قارعب  نتفر  زا  ار  وا  هک  یناسک  نخس  هب  نیسح  هک  تسا  حیحص  . تسا هتشادن  تریصب  روما  بقاوع  رد  هدرک و  ءاطخ 

دوخ دوجو  دوب و  نایزاجح  دیس  وا  دیدیمن و  هتسیاش  تعیب  يارب  ار  دیزی  یلوا  قیرطب  ار و  هیواعم  وا  اریز  دوب  مولعم  وا  رذع  نکل  دومرفن 
رتراوازس تفالخب  تشادن  ياهدیدنـسپ  تریـس  هنوگچیه  دوب و  هدولآ  ناهانگ  یـصاعمب و  شتـسد  هدرک و  رمخ  برـش  هک  يدیزی  زا  ار 

رد دنک و  لمع  ادخ  باتکب  دیاب  هفیلخ  ینعی  ماما  تشون  نانآ  خساپ  رد  درک و  تفایرد  ار  هفوک  ناگرزب  ياههمان  هکم  رد  نیسح  دیدیم 
هتشادن و تیحالص  تفالخ  يارب  دیزی  هک  دوب  نیا  شدوصقم  دشاب و  هدوب  مالـسا  ینعی  قح  نیدب  نیدتم  دیامن و  داد  لدع و  مدرم  نایم 
تماما و طیارـش  ياراد  تقو  نآ  رد  شدوخ  یلو  تسین  دوجوم  وا  رد  تسا  لدـعب  مایق  ادـخ و  باتکب  لـمع  ناـمه  هک  تماـما  طـیارش 
ص)  ) ربمغیپ فیرـش  يهاوناخ  زا  زاتمم و  يدرف  وا  هکلب  دوبن  تما  دارفا  زا  یکی  دـننام  ع )  ) نیـسح هتبلا  دوب و  تقایل  تیاـفک و  بحاـص 
ار تفالخ  تما و  هک  دوب  هدنبیز  راوازس و  ع )  ) نیـسح يارب  ایآ  تشادن  یمه  هعماج  حالـصا  تما و  حالـص  زج  هک  هحفص 317 ] دوب [ 

یناملـسم ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  رگا  ؟و  دراذگ یقاب  درکیمن  تیاعر  ار  نید  تمرح  هک  یکابیب  قساف  ناوج  کی  تسد  رد 
هچ رگا  دزاس  لیاز  ار  تارکنم  هک  دشاب  یصخش  نیتسخن  دیاب  وا  دنک و  لمع  نادب  دیاب  هک  تسا  یسک  لوا  نیسح  کشیب  تسا  بجاو 

سپ دنکن  داهج  هار  نیا  رد  ع )  ) نیسح لثم  رگا  تسا و  هللا  لیبس  یف  داهج  يراکادف  عون  نیا  اریز  دشاب  هدوب  زین  دوخ  ناج  نتخاس  ادفب 
نیـسح زا  ناوتیم  ایآ  ؟ دیامن ءادتقا  یـسأت و  دیاب  یـسک  هچب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  عوضوم  رد  تما  دـنک و  داهج  دـیاب  یـسک  هچ 
دربورف تما  موقلح  رد  ار  دوخ  روج  ملظ و  نینوخ  لاگنچ  دیزی  هکنیا  ات  دنکن  یتکرح  دنیـشنب و  دوخ  ياج  رد  هک  تشاد  يراظتنا  نینچ 

زا دنتفرگ  تخـس  وا  رب  ار  راک  نوچ  درک و  ءابا  نیـسح  یلو  نک  تعیب  دـیزی  اب  دـنتفگ  واب  هیماینب  ؟ درچب متـس  طیحم  رد  شـسفن  واگ  و 
تفلاخم شیوخ  يهدیقع  نامیا و  اب  دوخ و  ریمض  اب  ع )  ) نیـسح ایآ  . دنریگ تعیب  ارابجا  وا  زا  دنتفرگ  میمـصت  دومن و  چوک  هکمب  هنیدم 

تلزنم ماقم و  يهتسیاش  اهراک  نیا  ایآ  ؟و  دیاینرب نآ  حالصا  ددص  رد  دنیـشنب و  هدوسآ  غراف و  تما  راک  زا  دنک و  تعیب  دیزی  اب  دیامن و 
دننیبیم ءادتقم  یمالسا  نوئشب  تبـسن  ار  وا  دنرگنیم و  اوشیپ  رظن  هب  واب  مدرم  هکیلاح  رد  تسه ؟ یلع  نب  نیـسح  تیـصخش  تمارک و  و 

هحفص [ . ] 309 [ ؟ دیامن توکـس  دـنک و  اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هنوگچ  دـنک و  راک  هچ  دـیاب  ع )  ) نیـسح یعقوم  نینچ  رد 
ماما دوصقم  فده و  زا  دناهتـسناد  یـضرعت  یماظن  رظن  زا  ار  وا  مایق  هدرک و  دادملق  بلطبوشآ  ار  ماما  گبيرـضخ  دننام  هکنانآ  [ 318

تـسرد دوشیم  نشور  الماک  الاب  يهدیقع  یتسـس  البرکب  وا  دورو  ات  هنیدـم  زا  ماما  تکرح  رد  يرـصتخم  لمأت  اب  اریز  دـناهدوب  عالطایب 
یـسررب و اقیقد  ار  بلطم  دیاب  یلو  تسا  هدومن  تکرح  هفوک ) دصقب   ) البرکب هکم  زا  هتفر و  هکمب  هنیدم  زا  خـیرات  مکحب  ماما  هک  تسا 

دوخ يهداوناخ  ارچ  هتشاد  يرکف  نینچ  ترضح  نآ  رگا  ؟ تسا هتشاد  بالقنا  شروش و  دصق  مالسلاهیلع  نیـسح  ایآ  دید  دومن و  قیقحت 
هتشاد يزیرنوخ  گنج و  دصق  هدوب و  ضرعت  ددص  رد  ماما  رگا  ؟ دراد ینعم  هچ  گنج  يههبجب  لافطا  نانز و  ندرب  ؟ تسا هدرب  هارمه  ار 

ياهـشخب رد  هکیروطب  ؟ دنراذگ اهنت  ار  وا  دـنورب و  دومرفیم  دوخ  ناسک  نیرتکیدزن  هب  یتح  درکیم و  رود  دوخ  زا  ار  دوخ  ناهارمه  ارچ 
ات وا  اـب  هدـش و  قـحلم  ماـماب  هار  نـیب  لزاـنم  رد  نـینچمه  هـکم و  هنیدـم و  زا  يداـیز  يهدـع  نیخروـم  لـقن  هـب  اـنب  دـش  هظحـالم  شیپ 

دوریم و تموکح  لیکـشت  گنج و  يارب  ماـما  هک  تسا  هدوب  نیمه  زین  اـهنآ  دوصقم  دـیاش  دـندوب و  هدرک  تکرح  ـالبرک  ياـهیکیدزن 
نیا رد  تسا و  مالـسا  نید  يایحا  نم  فده  دومرف  اهنآب  احیرـص  ماما  اما  مینکیم  لواپچ  تراغ و  لتق و  مه  ام  ددرگ  زوریپ  تسا  نکمم 

ور تسد و  ات  : اریز ددرگرب  ـالاو  دـشاب  هارمه  نم  اـب  دیـشخب  دـهاوخ  ادـخ  هار  رد  ار  شبلق  نوخ  هک  یـسک  ره  دـش و  مهاوخ  هتـشک  هار 
بالقنا هنتف و  داجیا  دـیوگ  گبيرـضخ  هکنانچمه  ماما  دوصقم  رگا  زاب  وام  يایربک  مرح  رب  فاوط  هار  سک  تفاـین  یم  نوخب  تسـشن 
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نامه رد  تفریم  هفوک  فرطب  ارچ  تسنادیمن  هحفص 319 ] ار [  نایفوک  ینکشنامیپ  یئافویب و  هکنیا  اب  دوب و  دوخ  قح  دادرتسا  روظنمب 
مظاعا مامت  هکنیا  رب  هوالع  دوب و  یبسانم  رایسب  ياج  وا  يارب  روبزم  ياهرهـش  اریز  دومنیم  مهارف  ار  راک  لئاسو  دنامیم و  هکم  ای  هنیدم و 

ریاس نمی و  هب  اهنآ  رد  فقوت  تروص  رد  مالسلاهیلع  ماما  دوب و  دجن  زاجح و  ریاشع  زکرم  رهش  ود  نآ  دندوب  هنیدم  هکم و  رد  نیملـسم 
هکلب هتشادن  يزیرنوخ  ضرعت و  دصق  ماما  هک  دوشیم  مولعم  الاب  بلاطم  لیلحت  هیزجت و  زا  . درکیم ادیپ  یسرتسد  مه  ناتسبرع  ياهتمسق 

ینیـشناج دـسافم  هدومن و  لمع  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رماب  لاح  نیع  رد  دومنیم و  عاـفد  دوخ  زا  درکیم و  رارف  هیماینب  متـس  ملظ و  زا 
هکم زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدـید  هکمب  دورو  عقوم  دـیوگ  رعاش  قدزرف  هکنانچ  دـیناسریم  نایناهج  شوگب  ار  وا  یقالخا  لـئاذر  دـیزی و 

دومرف يرادزاب  تسد  عتمت ) جح   ) جح کسانم  ماجنا  زا  هک  تشاداو  باتـش  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  موش  تیادـف  مدرک  ضرع  دوشیم  جراخ 
رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  ماجنا  هباطخ و  داریا  ظاحل  زا  طـقف  مالـسلاهیلع  ماـما  ماـیق  سپ  [ . 310 . ] مدشیم راتفرگ  مدرکیمن  باتـش  رگا 
قیاقح هلـسلس  کی  هک  تسنادیم  فظوم  ار  دوخ  ماما  ینعی  یـضرعت  هن  هدوب  یعفادـت  وا  مایق  یماظن  رظن  زا  اما  دوشیم  بوسحم  یـضرعت 

دناسرب مدرم  شوگب  دوب  مالسا  نید  عورف  لوصا و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هک  ار  هیماینب  ملاظم  دسافم و  دناسرب و  مدرم  عالطا  هب  ار  هدیـشوپ 
ماما تفرگ  ار  ماما  ولج  دیزی  نب  رح  هک  یعقوم  یتح  دوب و  نیمه  شراک  تفریم  هک  اجک  ره  هب  تهجنیدب  دیامن  هاگآ  رادـیب و  ار  اهنآ  و 

يرفن رازه  يهدـع  نیا  اـب  هک  درک  داهنـشیپ  ماـماب  نیق  نب  ریهز  هکیماـگنه  دـیاهدرک و  توعد  ارم  امـش  میآـیمن  امـش  بناـجب  نم  دوـمرف 
ماما شیپ  دـش  البرک  دراو  دعـس  نب  رمع  یتقو  نینچمه  هحفص 320 ] منکیمن [ . عورـش  گنجب  ءادتبا  زگره  نم  دومرف  ترـضح  میگنجب 

میایب و امش  يوسب  هک  دناهتـشون  همان  نمب  هفوک ) یلاها   ) امـش رهـش  یلاها  دومرف  ماما  درک  مالعتـسا  هفوک  يوسب  وا  تکرح  زا  داتـسرف و 
دهد و نمشد  تسد  ياهناهب  هجوچیهب  تساوخیمن  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  [ . 311 . ] مدرگیمرب زاجح  فرطب  دـیهاوخیمن  ارم  هک  الاح 

فرـصتم ار  اجنآ  درکن و  هلمح  دوب  دیزی  ماکح  فرـصت  رد  هک  یئاهرهـش  زا  کیچیه  هب  ورنیا  زا  دنک  دادملق  ضرعتم  مجاهم و  ار  دوخ 
اریز درکن  نوریب  ار  هفوک  یلاو  دندوب  هدرک  تعیب  واب  رفن  رازه  هدجیه  رما  يادـتبا  رد  هک  مه  لیقع  نب  ملـسم  لصا  نیمه  يور  تشگن و 
ماـما تکرح  زور  زا  . تشادـن یـضرعت  يهبنج  ماـما  دوـخ  ماـیق  دـننام  مه  يو  تیرومأـم  دوـب و  نوریب  وا  تاراـیتخا  دودـح  زا  لـمع  نیا 

هیلع تابصق  اهرهـش و  زا  کیچیه  رد  شنارای  ترـضح و  نآ  فرط  زا  ياهلمح  ضرعت و  هنوگچیه  اروشاع  زور  ات  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع 
هیماینب نایرگــشل  هـب  دوـخ  ءارغ  يهـبطخ  رد  اروشاـع  زور  رد  کـنانچ  دــنهدن  رارق  دوـخ  زیواتــسد  ارنآ  اـهنآ  اـت  دادــن  يور  نمــشد 

امش رب  ياو  ینعی  [ . 312  ] هنوملکی اوذخاف ال  ۀحارج ؟ نم  صاصقب  وا  هتکلهتـسا ، مکل  لام  وا  هتلتق ، مکنم  لیتقب  ینوبلطتا  مکحیو  : دومرف
هک ماهتخاس  حورجم  ار  یـسک  اـی  ماهدرک  فرـصت  امـش  زا  ار  یلاـم  اـی  دـیهاوخیم  نم  زا  ار  وا  نوخ  هک  ماهتـشک  امـش  زا  ار  یـسک  اـیآ 

هدوب و عافد  ماقم  رد  هشیمه  ماما  هک  میریگیم  هجیتن  نیاربانب  . دنتشادن یباوج  دندنام و  تکاس  نایرگشل  مومع  دینک ؟ صاصق  دیهاوخیم 
جیهم ياههباطخ  اب  هک  یتاغیلبت  رظن  زا  دیاب  طقف  میهدب  ضرعت  يهبنج  وا  مایقب  هچنانچ  تشادن و  يزیرنوخ  و  هحفص 321 ] هلمح [  لایخ 

وا مایق  یماظن  کیتکات  رظن  زا  الا  مینادب و  یضرعت  ار  وا  مایق  درکیم  حیرشت  ار  دیزی  مالسا  دض  لامعا  هیماینب و  ياهیرگمتـس  نیـشتآ  و 
هحفص 322 ] دوب [ . دهاوخ  لصف  نیا  تاجردنم  لمکم  یتآ  لصف  بلاطم  انمض  یضرعت  هن  دوشیم  بوسحم  یعفادت 

مایق نیا  زا  ماما  فده  روظنم و 

دیس ) اکفس هرصن  یف  همد  اذا  الا  افش  فینحلا  نیدلل  طبسلا  يأر  امفاکـش  نیـسحلا  ریغ  دحا  یلا  ام  امقـس و  یکتـشی  هنم  نیدلا  حبـصا  دق 
تیرومأم هدوبن و  رودقم  یسک  يارب  ینعم  مامتب  ماما  ربمغیپ و  ياهراک  تمکح  هفـسلف و  هب  ندرب  یپ  هک  تساد  دیاب  ۀمدقم  ( یلح رفعج 
دناوتیمن یـسک  تسا و  هدوب  یعامتجا  حلاصم  تمکح و  يانبم  رب  یهلا و  روتـسد  ربارب  یگدـنز  نوئـش  رد  نانآ  زا  کی  ره  تامادـقا  و 

نوماریپ رد  هک  زین  مالسلاهیلع  نیسح  تداهـش  تضهن و  نیاربانب  . دبای یهاگآ  نانآ  لامعا  زومر  للعب و  ثیح  ره  زا  دیاش  دیاب و  هکنانچ 
ردقب یسک  ره  هک  تسا  یحلاصم  اهتمکح و  زومر و  ياراد  هسفن  دح  یف  تسا  هدمآ  لمعب  اهقیقحت  اهثحب و  هدش و  هتشون  اهباتک  نآ 
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زا هک  تسا  هدوب  ياهیلاع  جیاتن  ندروآ  تسدب  مایق  نیا  زا  ماما  دوصقم  فده و  یلو  تسا  هدـیمهف  يزیچ  نآ  زا  دوخ  دادعتـسا  كرد و 
نیا رکذ  اب  . تسا رتالاب  یـسب  يداع  راـکفا  حطـس  زا  هحفـص 323 ] نآ [  تقیقح  كاردا  هتـشاد و  تیرومأم  نآ  ماـجناب  دـنوادخ  بناـج 

هدرک و هدافتـسا  ترـضح  نآ  دوخ  تانایب  زا  دیاب  مینک  ادـیپ  عالطا  يدـح  ات  مالـسلاهیلع  نیـسح  فدـه  روظنم و  هب  هکنیا  يارب  همدـقم 
اب ار  ثداوح  عیاقو و  يهمه  هک  تنس  لها  نیقرشتسم و  زا  یخرب  . میروآ تسدب  يو  ياههمان  اههبطخ و  دافم  نومضم و  زا  ار  وا  دوصقم 

دوب تموکح  ندروآ  تسدب  دیزی و  ندرک  بوکرـس  مایق  نیا  زا  مالـسلاهیلع  ماما  روظنم  هک  دننکیم  روصت  دنجنـسیم  يرگیدام  باسح 
دنوشیم هزرابم  نادـیم  دراو  يویند  تسایر  يارب  هک  خـیرات  نادرم  اریز  تشادـن  تقباطم  راـکفا  لـیبق  نیا  اـب  ماـما  شور  هک  یلاـح  رد 

تیلاعف يارب  یبسانم  طیارـش  تصرف و  اددـجم  ات  دـنهدیم  رییغت  ار  دوخ  شور  اروف  دـنک  ادـیپ  دوجو  نانآ  يارب  رطخ  لامتحا  هک  یعقوم 
دوخ يهدیا  هدیقع و  رد  یگدـنز  يهظحل  نیرخآ  ات  دـش  جراخ  هنیدـم  زا  هکیزور  نیلوا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  اما  دـنروآ  تسدـب  دوخ 
ردـق ره  دروآ و  دوجوب  وا  نینهآ  يهدارا  رد  یلزلزت  نیرتکچوک  تسناوتن  تسود  یهاوختحلـصم  هن  نمـشد و  دـیدهت  هن  دوب و  تباـث 

رتيدج شمیمصت  رد  يوق و  شاهدارا  رد  هکلب  درکیمن  ینوبز  زجع و  ساسحا  دوخ  رد  اهنت  هن  وا  دشیم  رتشیب  نیفلاخم  نانمشد و  راشف 
هکنیاب ملع  اب  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف  دش  هداد  عالطا  شترضحب  هفوک  ریسم  رد  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  یتقو  هکنانچ  تشگیم 

دورو زا  سپ  نینچمه  البرک و  رد  فقوت  دیزی و  نب  رح  اب  دروخرب  زا  سپ  . داد همادا  دوخ  تکرحب  درادـن  دوجو  يزوریپ  دـیما  لامتحا و 
نشوجلايذ نب  رمش  ندیـسر  اب  اعوسات  زور  رد  رگید  دیـسرن  هجیتن  هب  هک  لصفم  تارکاذم  ندروآ  لمعب  نیمزرـس و  نآب  دعـس  نب  رمع 

دیگنجیم دـیزی  اـب  هاـج  بح  تساـیر و  ياوهب  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  . دوب یعطق  شناراـی  ماـما و  ندـش  هتـشک  یمتح و  گـنج  عوقو 
دناهدرک تبث  رتشیب  رازه و  لهچ  ات  ار  نآ  رامآ  هک  هیماینب  هوبنا  نایهاپـس  ربارب  رد  شدودـعم  نارای  کـمکب  وا  هحفص 324 ] يهزرابم [ 

عـضو هیماینب و  دـصاقم  تفرـشیپ  هرود و  نآ  عاضوا  رد  هقادـم  رگا  نادـجو  بحاص  : دـسیونیم نینچ  یناـملآ  نیبراـم  ؟ تشاد ینعم  هچ 
يایحا شیوخ  لتق  زا  ع )  ) نیسح هک  درک  دناوت  قیدصت  لمأت  الب  دشاب  هتشاد  نیملسم  تاقبط  عیمج  رب  اهنآ  يالیتسا  ناناملـسم و  عزعزت 

زا دعب  هک  ع )  ) نیسح يدنامیمن  یقاب  هیلاح  لکـشب  مالـسا  اعطق  دوب  هدماین  شیپ  ياهعقاو  نینچ  رگا  دومن و  مالـسا  نیناوق  شدج و  نید 
يهمهم زکارم  رد  هک  درک  تکرح  دصق  نیدب  هنیدم  زا  هیواعم  ياجب  دیزی  نتـسشن  زا  سپ  دوب  یلاع  دوصقم  نیا  يارجا  رد  ممـصم  ردپ 

دـصق ادـبا  تفر و  هاـگلتقب  ع )  ) نیـسح هک  یلیلد  نیرتـگرزب  . دزاـس رـشتنم  ار  شیوـخ  گرزب  لاـیخ  نیا  زین  قارع  هـکم و  دـننام  مالـسا 
لـصاح هیماینب  اب  هلتاقم  رد  ردارب  ردپ و  دـهع  زا  هک  هبرجت  تسایـس و  ملع و  نآ  اب  ع )  ) نیـسح هک  تسنیا  تشادـن  تسایر  تموکح و 

زا دعب  ع )  ) نیـسح هکنآ  رگید  . تسین نکمم  وا  اب  تمواقم  دیزی  رادتقا  همهنآ  دوخ و  بابـسا  يدوجوم  مدـع  اب  هک  تسنادـیم  دوب  هدومن 
يارب نم  هک  تفگیم  دنلب  زاوآ  اب  هدرب و  یپ  درک  تکرح  هنیدم  زا  هک  مه  یتعاس  نآ  زا  دومنیم و  دوخ  ندش  هتـشک  زا  یئوگـشیپ  ردـپ 
هدرک تعیب  وا  اب  لالج  هاج و  عمطب  سک  ره  هک  درکیم  تجح  مامتا  ضحم  ار  نایب  نیمه  مه  دوخ  ناهارمه  عمجب  موریم و  ندش  هتشک 
ینعی دوبن  هدارا  دصق و  نیاب  ع )  ) نیـسح هاگره  زین  !و  مراد شیپ  رد  هاگلتق  هار  نم  هک  دوب  نیا  شنابز  درو  دـیوگ و  ار  وا  یهارمه  كرت 
دزاس قرفتم  تشاد  هارمه  هک  مه  ار  یتعامج  هکنیا  هن  دیدرگیم  یعاس  رگشل  ندومن  عمج  رد  دادیمن  رد  نت  ندش  هتـشکب  ادماع  املاع و 
البرک ثداوح  مامت  هنیدم  زا  جورخ  عقوم  یتح  هکم و  زا  تکرح  زا  شیپ  ماما  هک  دوب  هتکن  نیا  هجوتم  دیاب  هتبلا  هحفص 325 ] [ . ] 313]
هدرب هارمه  ار  دوخ  يهداوناخ  مه  روظنم  نیمه  يارب  تسنادیم و  دوب  تمصع  تیب  لها  تراسا  هک  ار  دوخ  تداهش  زا  دعب  عیاقو  یتح  و 
قداـص ترـضح  زا  ریـصبوبا  هکناـنچ  دـیدرگیمن  عناـم  تشاد  هدـهعب  هک  یهلا  يهفیظو  فیلکت و  ماـجنا  زا  ار  وا  نتـسناد  نیا  یلو  دوب 

هکیماما ره  ینعی  [ . 314 . ] هقلخ یلع  ۀجحب هللا  کلذ  سیلف  ریصی  ام  یلا  هبیـصی و  ام  ملعی  ماما ال  يا  : دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع 
همـالع نازیملا  ریـسفت  بحاـص  . تسین شقلخ  رب  ادـخ  تجح  وا  تداهـش ) گرم و  زا   ) دوریم هـچ  يوـسب  دـیآیم و  شرـسب  هـچ  دـنادن 

سح تحت  هک  اهنآ  زا  معا  تسا  فقاو  ادخ  نذاب  دنشاب  هتشاد  دوجو  یطیارش  هنوگ  ره  رد  یتسه  ناهج  قیاقحب  ماما  دسیونیم  یئابطابط 
هار زا  نآ  تابثا  هار  هدنیآ و  عیاقو  هتـشذگ و  ثداوح  ینامـسآ و  تادوجوم  دننام  دنـشابیم  سح  يهرئاد  زا  نوریب  هک  اهنآ  دنراد و  رارق 
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طبــض نآ  ریغ  راـحب و  باـتک  قودـص و  بـتک  رئاـصب و  یفاـک و  دـننام  هعیــش  ثیدـح  عـماوج  رد  هـک  تـسیا  هرتاوـتم  تاـیاور  لـقن ،
هاگآ زیچ  همه  زا  فقاو و  زیچ  همهب  باستکا  هار  زا  هن  یهلا  تبهوم  هار  زا  ع )  ) ماما دیایمن  رـصح  دـحب و  هک  تایاور  نیا  بجومب  . هدـش

دوخ تینارون  ماـقم  بسحب  ع )  ) ماـما اـهنآ  بجوـمب  هک  تسا  ینیهارب  لـقع  هار  زا  .و  دـنادیم یهجوـت  ینداـب  دـهاوخب  ار  هچ  ره  تسا و 
انشآ یـصخش  يهعقاو  ره  هب  ملاع و  زیچ  هحفـص 326 ] همهب [  لعفلاب  یئادخ و  تافـص  ءامـسا و  مات  رهظم  دوخ و  دهع  ناسنا  نیرتلماک 

اب یطاـبترا  لـمع و  رد  يریثأـت  ملع  نیا  دوشیم و  نشور  قیاـقح  يو  يارب  دـنک  هجوـت  يوـس  رهب  دوـخ  يرـصنع  دوـجو  بسحب  تسا و 
ار دوخ  ارچ  تشاد  ربخ  شاهداوناخ  تراسا  دوخ و  تداهش  زا  ماما  رگا  دنیوگ  هدومن و  لاکـشا  مه  رگید  يهدع  [ . 315 . ] درادن فیلکت 

یلا مکیدـیاب  اوقلت  :و ال  دـیامرف هک  تسا  هفیرـش  يهیآ  نومـضم  فلاخم  وا  مادـقا  تروص  نیا  رد  تسا و  هتخادـنا  رطخب  دوخ  تسد  اـب 
ررض بجوم  هک  يرماب  مادقا  هتبلا  هک  تسا  نینچ  ضارتعا  لاکشا و  نیا  خساپ  (. دیزادنین تکالهب  دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  [ ) 316  ] ۀکلهتلا

هکیروماب مادـقا  یئانثتـسا  دراوم  رد  هکلب  تسا  هدـماین  یلک  میمعت و  روطب  مکح  نیا  یلو  تسین  زئاج  القع  اعرـش و  دـشاب  ناـج  مسج و 
نوچ یلو  تسا  وربور  ندـش  هتـشک  لامتحا  اب  یـسک  ره  زین  داهج  رد  هکنانچ  تسا  زئاج  دـشاب  هلمتحم  ررـض  زا  رتمهم  تحلـصم  ياراد 
رماب زین  مالسلاهیلع  ماما  . دشابیم تیمهایب  زیچان و  رایسب  رتگرزب  تحلصم  نآ  ربارب  رد  ندش  هتشک  اذل  تسا  هتفهن  نآ  رد  نید  تحلـصم 

ار ناج  وا  هکلب  دریگ  رارق  داریا  دروم  ات  تساوخیمن  يویند  تسایر  يارب  ار  ندش  هتـشک  وا  دش و  ياهنحـص  نینچ  دراو  ادخ  يارب  ادخ و 
عجار نآ  زا  هلصاح  جیاتن  دئاوف و  اریز  دیدیم  دوخ  لتق  زا  رتمهم  تشاد  رظن  رد  مایق  نیا  زا  هک  ار  یتحلـصم  هجیتن و  دومن و  ناناج  يادف 

هک یهلا  تیرومأمب  انب  مالسلاهیلع  نیسح  . دوب تلادع  يرارقرب  هیماینب و  ياهیرگمتس  ملظ و  عفد  نید و  ینابم  ماکحتسا  مالسا و  يایحاب 
مالآ و هحفـص 327 ] هنوگ [  ره  هار  نیا  رد  تسنادیم و  دوخ  ياقب  زا  رتمهم  ار  نید  ياقب  دـیدیم و  مالـسا  ظفحب  فظوم  ار  دوخ  تشاد 

تسد اب  ار  دوخ  ترـضحنآ   ) هک یلاکـشا  نینچ  حرط  نیاربانب  . دیرخیم ناجب  رطاخ  ياضر  سفن و  بیط  اب  دشیم  شبیـصن  هک  ار  یبئاصم 
نا ءاش  دق  هللا  نا  ثیدح  دافم  ربارب  دنیوگیم  مه  یخرب  . دشابیمن حیحـص  وا  تامادقا  يهرابرد  هجوچیهب  تسا ) هتخادنا  هکلهم  هب  شیوخ 
ریاس دایزنبا و  رمـش و  دـیزی و  تروص  نیا  رد  دوب  ردـقم  شتداهـش  هتفر و  دوخ  لتقم  عرـصم و  يوسب  هناـهاگآ  ماـما  رگا  ـالیتق  كاری 

هرخالاب دنک  ادیپ  ققحت  جراخ  رد  ادـخ  يهدارا  هکنیا  يارب  دوب  هتـساوخ  هتـشک  ار  ماما  ادـخ  رگا  دنتـشاد ؟ یهانگ  هچ  هیماینب  نایرگـشل 
روصت نینچ  هدیمهفن و  تسرد  ار  ثیدح  نومـضم  دافم و  نیـضرتعم  لیبق  نیا  ! دـنناسر لتقب  ار  ترـضح  نآ  دـنوش و  ادـیپ  یناسک  دـیاب 

نومـضم زا  دوصقم  هکیتروص  رد  دنناسر  لتقب  ار  وا  دـنوش و  ادـیپ  یناسک  ات  هدوب  ادـخ  بولطم  تاذـلاب  ماما  ندـش  هتـشک  هک  دـناهدرک 
توکـس یتح  تعیب و  تروص  رد  تساوخ و  دهاوخ  تعیب  ماما  زا  هتـشاذگ و  نایغطب  رـس  دیزی  تسنادیم  ادـخ  نوچ  هک  تسنیا  ثیدـح 

ظفح يارب  دهدن و  دیزی  تعیب  تلذب  نت  هک  دوب  هتساوخ  ماما  زا  ادخ  اذل  تفر  دهاوخ  نیب  زا  مالـسا  هدش و  نکهشیر  نید  ینابم  زین  ماما 
ار ماما  تداهش  ادخ  نتساوخ  نیاربانب  . دیآ لئان  تداهش  يهعیفر  يهجردب  هدومن و  مایق  وا  تایرفک  اهیرگمتس و  لباقم  رد  مالـسا  ساسا 
ینیدـیب و ناـیغط و  يهجیتـن  ماـما  ندـش  هتـشک  هکلب  دـنکیمن  هئربـت  دـندش  بکترم  هک  يوفع  لـباقریغ  هاـنگ  زا  ار  شنارادـفرط  دـیزی و 

دیزی لامعا  یفسلف  ترابعب  تسا  هدیدرگ  تبث  خیرات  رد  هداتفا و  قافتا  عیجف  تروص  نآب  هک  تسا  هدوب  شنایفارطا  دیزی و  ياهیرگمتس 
هحفـص هیجوت [  نینچ  ار  وا  مایق  زمر  ماما و  تداهـش  هک  دنتـسه  زین  يرگید  هورگ  . نآ لولعم  هن  دـشابیم  ماما  تداهـش  تلع  نایدـیزی ، و 

ناراکهنگ تاجن  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  دنوشیم  تیـصعم  بکترم  هدـیدرگ و  شزغل  ءاطخ و  راچد  ربمغیپ  تما  نوچ  هک  دـننکیم  [ 328
زور رد  تعافش  مچرپ  دنیوگیم  تهج  نیمهب  دریگب و  هدهعب  ار  نانآ  تعافش  يزابناج  يراکادف و  نیا  رثا  رد  ات  دومن  مایق  شدج  تما 

باوث دورب  وا  تبرت  تراـیزب  رگا  دوـشیم و  هدیـشخب  شناـهانگ  دـنک  هیرگ  ترـضحنآ  بئاـصم  يارب  سک  ره  تسوا و  تسدـب  تماـیق 
ماـیق نیا  زا  ار  ماـما  روظنم  فدـه و  زین  هورگ  نیا  . دوشیم هتـشون  وا  لاـمعا  يهماـن  رد  دـشاب  هداد  ماـجنا  ص )  ) ربمغیپ هک  یجح  نیدـنچ 

ناراکهنگ تعافش  طقف  شنارای  دوخ و  تداهش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوصقم  هک  دناهدومن  روصت  هدرکن و  كرد  دیاش  دیاب و  هکنانچ 
قداص ترضح  شیامرفب  هتشاد و  دایز  باوث  مالـسلاهیلع  نیـسح  رهطم  دقرم  ترایز  هک  تسا  تسرد  . تسا هدوب  نانآ  ندش  هدیزرمآ  و 
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ندـش هدیـشخب  ثعاب  طیارـش ) تیاـعر  اـب   ) تیب لـها  بئاـصم  رب  هیرگ  هک  تسا  تسرد  زاـب  و  [ . 317 . ] تسا لامعا  لـضفا  مالـسلاهیلع 
جیاتن اهنیا  رگید  ترابعب  دنشابیم  وا  یلـصا  فده  رب  هبترتم  راثآ  اهنیا  هکلب  دنهدیمن  لیکـشت  ار  ماما  فده  روما  نیا  یلو  دوشیم  ناهانگ 

نیــسح فدــه  روــظنم و  . دنــشاب ماــما  ماــیق  بجوــم  هـسفن  یف  دوــخ  هــکنیا  هــن  دــندرگیم  بوــسحم  یلــصا  فدــه  نآ  زا  یعرف 
هدوب رتالاب  یسب  يداع  راکفا  حطس  زا  مالسلاهیلع  نیسح  تضهن  تقیقح  كرد  دش  هراشا  لصف  نیا  يهمدقم  رد  هکنانچمه  : مالـسلاهیلع

يو ياههمان  تاـنایب و  نومـضم  زا  ار  وا  دوصقم  هدرک و  هدافتـسا  ترـضحنآ  دوخ  تاـنایب  زا  دـیاب  وا  فدـه  روظنمب و  ندرب  یپ  يارب  و 
لصا ود  يهلیسوب  يدمحا  تعیرش  ياقبا  ءایحا و  دوخ  سدقم  مایق  زا  مالسلاهیلع  نیسح  دوصقم  فده و  هحفص 329 ] میروآ [ . تسدب 
اهنآب ار  دـیزی  هیواعم و  ملاـظم  دـسافم و  هدرک و  تیادـه  قح  هارب  ار  مدرم  یتسیاـب  نآ  ماـجنا  يارب  هک  دوب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما 
دیزی . تشاد ترورـض  هکلب  دیـسریم و  مزـال  رظن  هب  یتـضهن  نینچ  دوـب و  میخو  رایـسب  یمالـسا  ياـهروشک  عاـضوا  اریز  دزاـس  راکـشآ 

تیلهاج يوسب  ار  مدرم  هدرب و  نیب  زا  ار  مالسا  دوخ  زیمآرفک  لامعا  تاراهظا و  اب  انلع  دوب و  هدش  نیملسم  روما  ردصم  دیلپ  راوخبارش و 
نارـسوه و نامیایب و  درف  کی  هدرک و  رایتخا  توکـس  تسناوتیمن  ماما  دادـیم  قوس  تشاد  قنور  يو  دادـجا  ناـمز  رد  هک  یتسرپتب  و 

عیاجف نیگنن و  لامعا  روجف و  قسف و  هدـنام و  هدیـشوپ  گنرین  هلیح و  ياههدرپ  رد  مالـسا  قیاقح  ! دـنادب نیملـسم  يهفیلخ  ار  زاـبنومیم 
مدرمب ار  نید  قیاقح  ات  دوب  مزال  اروشاع  دـننام  يزور  و  ع )  ) نیـسح لثم  يزابناج  راکادـف و  صخـش  . دوب هدـش  اهنآ  نیزگیاـج  رامـشیب 

نب دیلو  هکیماگنه  . دـشخب تاجن  تسرپتب  يهیماینب  يهنامحریب  لاگنچ  زا  ار  مالـسا  دـیامن و  نکهشیر  ار  داسف  رفک و  دـهد و  شیامن 
ع)  ) ماما دومن  هئارا  ترـضحنادب  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  تعیب  ذخا  هیواعم و  گرم  دروم  ار  دیزی  يهمان  هنیدـم  يرادـنامرف  خاک  رد  هبتع 
ۀـلاسرلا و ندـعم  ةوبنلا و  تیب  لها  انا  : دومرف دـیلوب  تشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  مکح  نب  ناورمب  ندرک  شاخرپ  تعیب و  زا  عاـنتما  نمض 

عیابی یلثم ال  قسفلاب و  نلعم  ۀـمرحملا ، سفنلا  لتاق  رمخلا ، براش  قساف ، لـجر  دـیزی  و  هللا ، متخ  اـنب  هللا و  حـتف  اـنب  ۀـکئالملا و  فلتخم 
میسرت هتسجرب  طوطخ  اب  نآ  رد  دیزی  دوجو  ساسح  طاقن  هک  یشاقن  يولبات  دننام  مالسلاهیلع  ماما  تانایب  هحفص 330 ] [ . ] 318 . ] هلثمب

زین دوخ  تراهط  تمظع و  عبط و  ولعب  ترـضحنآ  نمـض  رد  دـهدیم و  ناشن  نایناهج  هب  ار  وا  یقالخا  لئاذر  روجف و  قسف و  دـشاب  هدـش 
دیزی تسا و  هداد  رارق  ام  نادناخ  رد  هشیمه  ار  تما  يربهر  تیاده و  دنوادخ  متلاسر و  ندـعم  توبن و  نادـناخ  زا  نم  هک  دومرف  هراشا 
زورنآ يادرف  و  [ . 319 . ] دنکیمن تعیب  وا  دننامب  نم  لثم  یسک  تروصنیا  رد  تسا  قسفب  رهاجتم  شکمدآ و  راوخبارش و  قساف و  يدرم 
تاجن ات  هدب  شوگ  نم  فرحب  متـسه  وت  هاوخریخ  نم  هللادبعابا  ای  تفگ  ناورم  دومن  دروخرب  ناورمب  هچوک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک 

يایند نید و  عفنب  راک  نیا  هک  نک  تعیب  دیزی  اب  میوگیم  وتب  نم  تفگ  ناورم  ! مونشب ات  وگب  تسیچ  وت  یهاوخریخ  دومرف  ترـضح  ! یبای
راتفرگ مالـسا  تما  هک  یعقوم  ینعی  . دـیزی لثم  عارب  ۀـمالا  تیلب  دـق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  : دومرف ماما  !! تست

زا کیچیه  اهنت  هن  دـیزی  هک  دـنکیم  نشور  دوخ  قطنم  نیا  اب  ماما  . دومن عادو  مالـسا  هحفـص 331 ] اب [  دیاب  دیدرگ  دـیزی  لثم  یتسرپرس 
رهاجت اریز  تسا  یقالخا  لئاذر  هدـیهوکن و  تافـص  عبنم  شدـیلپ  دوجو  سکع ، رب  هلکب  درادـن  ار  نیملـسم  تفالخ  فاـصوا  طـیارش و 

رد نیملسم و  يهفیلخب  دسر  هچ  ات  دشابیمن  مه  نیملـسم  یلومعم  دارفا  زا  يدرف  چیه  يهتـسیاش  قحانب  یـشکمدآ  رمخ و  برـش  قسفب و 
تعیب يدیلپ  فیثک و  درف  نینچب  هنوگچ  تسا  هدروخ  ریش  تمصع  ناتـسپ  زا  هتفای و  تیبرت  توبن  دهم  رد  هک  مالـسلاهیلع  ماما  وا  لباقم 
هلوبق ناف  لئاضفلا  لاطبا  لک  یلع  نیسحلا و  یلع  لاحم  اذه  نیسحلا و  عیابی  فیک  : دسیونیم نیـسحلا  تضهن  باتک  رد  یناتـسرهش  ؟ دنک

. مالـضلا رونلا و  لثامت  لطابلا و  قحلا و  داحتا  ملظلا و  لدعلا و  ءاوتـسا  ۀـلیذرلا و  ۀلیـضفلا و  يواستب  هفارتعا  نع  يرخا  ةرابع  دـیزی  ۀـعیب 
ار دیزی  تعیب  وا  رگا  اریز  تسا  لاحم  تلیـضف  نانامرهق  مامت  رب  ترـضحنآ و  رب  راک  نیا  دـنک و  تعیب  ع )  ) نیـسح هنوگچ  ینعی  [ . 320]

فارتعا یکیرات  یئانـشور و  يدننامه  لطاب و  قح و  داحتا  متـس و  داد و  يربارب  تلیذر و  تلیـضف و  يواستب  تروصنیا  رد  درکیم  لوبق 
مه اب  زگره  نیـضیقن  نیدـض و  عامتجا  ندوب  لاحمب  انب  یکیراـت  یئانـشور و  لـطاب و  قح و  هک  تسا  ملـسم  مولعم و  هتبلا  و  دوب ، هدومن 
زا جورخ  زا  لبق  هک  تسا  ياهمانتیصو  هدومرف  هراشا  دوخ  مایق  للعب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی  . دنوشن دننامه  دحتم و 
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ادسفم و ال ارطب و ال  ارـشا و ال  جرخا  مل  ینا  و  هحفص 332 ] تسا [ : هدومرف  موقرم  نینچ  همان  نآ  رد  هتـشون و  هیفنح  نب  دمحم  هب  هنیدم 
نب یلع  یبا  يدج و  ةریسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و  رما  نا  دیرا  ص )  ) يدج ۀما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  ینا  و  املاظ ،
نم جورخ  هکلب  مدشن  جراخ  ندومن  متس  داسف و  يارب  قح و  لوبق  زا  يراددوخ  نایغط و  يارب  نم  دیامرفیم  [ . 321 . ] مالسلاهیلع بلاطیبا 

ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  مردپ  مدج و  شورب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  مهاوخیم  هک  دـشابیم  ص )  ) مدـج تما  روما  حالـصا  يارب 
رما تما و  روما  حالـصا  زا  دنترابع  اهنآ  هدرک و  هصالخ  زیچ  راهچ  رد  ار  شراک  يهمانرب  مایق و  تلع  همان  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  . مورب

زا اـصوصخم  دـیزی  زا  شیپ  ياـهنامز  زا  ناناملـسم  راـک  هک  تـسا  حـضاو  رپ  . شردـپ دـج و  شور  زا  يوریپ  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و 
نیملـسم روما  حالـصا  يارب  هدیـسر و  لماک  طاطحناب  دـیزی  هیواعم و  نامز  رد  دوب و  هتفر  جرم  جره  داسفب و  ور  نامثع  تفـالخ  نارود 

ایآ ینعی  [ . 322 [ ؟ هنع یهانتی  لطابلا ال  یلا  هب و  لمعی  قحلا ال  یلا  نورت  الأ  دیامرف : ماما  دوخ  هکنانچ  دوب  يرورـض  مزال و  ماما  تضهن 
تموکح لیکـشت  يارب  اـی  گـنج و  ضرعت و  يارب  ماـیق  تضهن و  نیا  اـما  ؟ ددرگیمن یهن  لـطاب  زا  دوشیمن و  لـمع  قـحب  دـینیبیمن ك 

روظنم نیدـب  ترـضحنآ  زا  هفوک  مدرم  هکمب  ماـما  دورو  زا  سپ  ارهاـظ  رگا  دوبن و  هداـمآ  هجوچیهب  راـک  نیا  طیارـش  اریز  دوبن  یمالـسا 
ار ماما  تداهش  هحفص 333 ] تابجوم [  دوخ  هکلب  هتـشادن  یعقاو  شزرا  هنوگچیه  دش  هراشا  اقباس  هکنانچ  اهتوعد  نیا  دندومن  توعد 

ملاظم دسافم و  ات  دوب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  قیرط  زا  نیملسم  روما  حالصا  يارب  مالسلاهیلع  نیسح  جورخ  نیاربانب  دندروآ  مهارف 
ماما دوب و  یبلـس  یفنم و  يهزرابم  مایق  تضهن و  نیا  رگید  تراـبعب  دناسانـشب  ناـنآب  ار  دـیزی  تیوه  هدومن و  دزـشوگ  مدرمب  ار  هیماینب 
يدام یگدنز  نوئش  رد  هک  تسا  نرق  هدزیس  زا  زواجتم  نآ  تارثا  هک  دروآ  تسدب  یتضهن  نینچ  زا  یناشخرد  یلاع و  جیاتن  مالسلاهیلع 

رد تسا  نکمم  . دروآیمدورف میرکت  میظعت و  رس  ینیسح  تمظع  اب  هاگشیپ  رد  تیناسنا  ملاع  هدوب و  رادومن  رهاظ و  ناناملـسم  يونعم  و 
مایق یمالسا  رئاعـش  ظفح  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  يهلیـسوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  هک  دوش  ههبـش  داجیا  یهورگ  يارب  اجنیا 
نامز رد  مالسا  طوقـس  رطخ  هک  یتروص  رد  درکن  عورـش  هیواعم  نامز  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  ار  مایق  نیا  ارچ  دومن 

هک تسا  تسرد  دوشیم  نشور  الماک  دیزی  هیواعم و  تموکح  يهسیاقم  زا  لاکـشا  نیا  خساپ  ؟ دوب ادیوه  الماک  مه  هیواعم  یئاورنامرف 
اب تهج  دـنچ  زا  هیواعم  تیعقوم  ارهاظ  یلو  دـناهدوب  هثیبخ  يهرجـش  ياههخاش  زا  ود  ره  رجاف و  قساـف و  ود  ره  دـیزی  مه  هیواـعم و  مه 

یئوجهزیتس رد  زا  وا  اب  دوب  هدرک  دـقعنم  هیواعم  اـب  شردارب  هک  یحلـص  ناـمیپ  مارتحاـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هکنیا  لوا  . تشاد قرف  دـیزی 
نارگید ینئادم و  زا  دـیفم  خیـش  هکنانچ  دومن  تیاعر  درکن  لمع  نآ  داوم  زا  کیچیهب  هیواعم  هکنیا  اب  ار  هماندـهع  مارتحا  تساوخنرب و 

مالـسلاهیلع نیـسحب  تعیب  هیواعم و  علخ  دروم  رد  هدمآ و  شبنجب  قارع  نایعیـش  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تلحر  زا  سپ  هک  دـنکیم  لقن 
نآ نتسکش  هک  تسا  ینامیپ  هحفص 334 ] دهع و [  هیواعم  وا و  نایم  هک  داد  رکذت  نانآب  هدومرف و  عانتما  ماما  دنتـشون  همان  ترـضحنادب 

فالخ رب  هیواـعم  هکیعقوم  و  [ . 323 . ] دومن دـهاوخ  هشیدـنا  راک  نیا  رد  دریمب  هیواعم  نوچ  دـبای و  همتاخ  نآ  تدـم  ات  دـشابیمن  زئاـج 
تفلاخم انلع  مالـسلاهیلع  نیـسح  دومن  باختنا  دوخ  ینیـشناجب  ار  دیزی  تشادن ) نیـشناج  نییعت  قح  دوخ  يارب  هک   ) دادرارق لوا  يهدام 

نارگید هیواعم و  روضح  رد  ینیـشتآ  دنت و  يهباطخ  هنیدم  رد  دـش  هراشا  دـیزی  ینیـشناج  يهلأسم  لصف  رد  هکنانچ  درک و  زاربا  ار  دوخ 
دش و نامیشپ  دوخ  يهتفگ  زا  هیواعم  هک  يروطب  درک  تفلاخم  هیواعم  داهنشیپ  اب  احیرص  دیزی  روجف  قسف و  فیصوت  نمض  دومن و  داریا 
ور نیملـسم  قالخا  تشاذـگیم و  لیلقت  هب  ور  یمالـسا  ماکحاب  لـمع  هچ  رگا  هیواـعم  ناـمز  رد  هکنیا  مود  . تفرگ شیپ  رد  ار  ماـش  هار 

ار ینید  قئاقح  تخاسیم و  لزلزتم  ار  مالـسا  ساسا  دـیزی  لامعا  راتفر و  اریز  دوبن  دـیزی  نامز  اب  سایق  لـباق  زاـب  یلو  تفریم  طاـطحناب 
ماکحا یهاگ  دوب  سانـشعقوم  دوخ  نوچ  هداد و  بیرف  ایند  لامب  ار  ياهدـع  لـیح  ریبادـت و  اـب  هیواـعم  هکنیا  موس  . درکیم هنوراو  اـمامت 

تخاسیمن راکشآ  ار  دوخ  ینیدیب  رفک و  هبعش ) نب  ةریغم  دننام   ) شنارادفرط روضح  رد  تولخ و  رد  زج  دادیم و  ماجنا  رهاظب  ار  یمالسا 
هکنیا مراهچ  . دوب هدرک  دوخ  یبلطهاج  ینارسوه و  يهچیزاـب  ار  بهذـم  نید و  یلکب  درکیم و  رفک  راـهظا  اـنلع  دـیزی  هک  یتروص  رد 

رد ار  يرمع  هیواعم  دوخ  دـننام  دـندوب و  ینادراک  كریز و  صاخـشا  نیریاس  دـیبع و  نب  دایز  صاع و  نب  ورمع  لـثم  هیواـعم  ناـیفارطا 
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نب رمع  دایزنبا و  ریظن  دیزی  ياههدناشنتسد  ماکح و  اما  دنیامن  راتفر  هنوگچ  مدرم  اب  هک  دنتسنادیم  هدنارذگ و  يزابگنرین  تسایس و 
تایانج هلـسلس  کیب  تسد  راـک  بقاوع  ندیـشیدنا  نودـب  دـندوب و  رورغم  هحفـص 335 ] لـهاج و [  يو  دوخ  زا  رتدـب  اـمهریغ  دـعس و 

اب قح  زگره  هک  تسنادـیم  هیواعم  هکنیا  مجنپ  . دـیدرگ نانآ  ینادواج  تنعل  باذـع و  هیماینب و  ضارقنا  شاهجیتن  هک  دـندز  ياهقباـسیب 
یلو دربن  تعیب  مسا  هدرک و  افتکا  دوب  يرهاظ  تسایر  يراذـگاو  هک  هحلاصم  فرـصب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  اذـل  دـنکن  تعیب  لطاب 

ع)  ) نیـسح لتق  طقف  هک  تشاد  مه  هنیرید  توادع  يهقباس  دشیمن و  یـضار  تعیب  ذخاب  زج  یناوج  رورغ  تلاهج و  رثا  رد  دـیلپ  دـیزی 
رد مالـسلاهیلع  نیـسح  توکـس  تلع  دـیزی  هیواعم و  راک  هوحن  تیعقوم و  هب  هجوت  اب  . دزاس شوماخ  وا  لد  رد  ار  هنیک  شتآ  تسناوتیم 

رگا دـنک و  رایتخا  توکـس  دـیزی  نامز  رد  تسناوتیمن  ماما  اریز  دوشیم  نشور  الماک  دـیزی  تموکح  رد  يو  مایق  بجوم  هیواعم و  ناـمز 
دوخ يهفیظو  فالخ  رب  لوا  تروص  رد  دـندرکیم  وا  سرت  ای  تیاضر و  رب  لمح  مدرم  دـیزی  لامعا  ربارب  رد  ار  وا  توکـس  درکیم  نینچ 

دندادـیم رارق  رازآ  تیذا و  دروـم  ع )  ) نسح ماـما  زا  رتـشیب  ار  وا  زین  مود  تروـص  رد  دـیدرگیم و  مدرم  يهماـع  ضوـغبم  هدرک و  راـتفر 
توکـس نیا  رثا  رد  زین  مدرم  زا  یخرب  درک  دهاوخن  ضارتعا  دنروآ  شرـسب  یئالب  ره  دسرتیم و  وا  هک  دـشیم  نشور  هیماینب  رب  هکنوچ 
نیبشوخ واب  تبـسن  هجیتن  رد  تسا  هتـسیاش  دـنکب  هک  يراـک  ره  تسا و  قلطم  راـتخم  دـیزی  هک  دـندرکیم  روصت  نینچ  هداـتفا و  ههبـشب 

هک دوـخ  دادـجا  ءاـبآ و  ناـمزب  ار  مدرم  اددـجم  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  یمالـسا  ماـکحا  يهیلک  هدـش و  رتيرج  مـه  دـیزی  دـندشیم و 
نوچ . دوب نینچ  مالـسلاهیلع  ماما  لاح  نابز  اریز  دیدرگ  ینیـسح  سدقم  مایق  هب  رجنم  روبزم  لماوع  دوجو  . دینادرگیمرب دـندوب  تسرپتب 
لئاذر نایب  - 1: تشاد رظن  رد  ار  ریز  دصاقم  مایق  نمض  رد  و  هحفص 336 ] تسا [  هانگ  منیشنب  شوماخ  رگا  تسا  هاچ  انیبان و  هک  منیبیم 
لئاضف یفرعم  - 2. اهنآ ياهگنرین  اههلیح و  زا  هدزتلفغ  مدرم  ندرک  رادـیب  دـیلپ و  دـیزی  اصوصخم  هیماینب  ملاظم  دـسافم و  یقـالخا و 
یمالسا قیاقح  نایب  - 3. دوب هتفرگ  رارق  نانآ  سأر  رد  ماما  سدـقم  دوجو  نامز  نآ  رد  هک  مدرمب  مشاهینب  یقالخا  نایاجـس  یناـسفن و 

هک دش  ثعاب  روما  نیمه  .و  ینید ماکحا  ینابم و  يایحا  هیماینب و  تایرفک  اهتعدب و  اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  يهلیسوب 
ورنیا زا  دـیآرب  عافد  ماـقم  رد  دریگ و  رارق  ضرعت  دروم  هیماینب  لاـمع  فرط  زا  هک  یتروص  رد  دـیامن و  هزراـبم  هباـطخ  ناـیب و  اـب  ماـما 

هک دوب  هدرک  ینیبشیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  . درک نیمأت  ار  وا  روظنم  الماک  هک  دومن  حرط  هنارهام  ناـنچ  ار  دوخ  يهماـنرب  یئارجا  يهشقن 
ماما حرط  لحارم  يارجا  هکنیا  يارب  سپ  تشک  دنهاوخ  دورب  هک  رهش  ره  هب  دشاب و  هک  یبیترت  رهب  ار  وا  دنتـسه و  فلاخم  وا  اب  هیماینب 
تفر دـنهاوخ  تراساب  رهـشب  رهـش  هک  وا  تیب  لها  تداهـشب  لین  تروص  رد  ات  درب  هارمه  زین  ار  دوخ  يهداوناخ  دـنامن  ماـمتان  صقاـن و 

داتفا و هارب  هفوک  دصقب  هکم  زا  هکمب و  هنیدم  زا  دوخ  يهداوناخ  اب  مالـسلاهیلع  ماما  هرخالاب  . دنناسرب مدرم  شوگب  ار  وا  دوصقم  روظنم و 
دایزنبا نایرگـشل  يهرـصاحم  رد  ترـضحنآ  دش و  لدـبم  نوکـس  فقوت و  هب  دـیزی  نب  رح  يهلیـسوب  البرک  رد  تکرح  ترفاسم و  نیا 

عافدب دندوب  هدش  هتـشک  وا  راصنا  ناوعا و  هکنیا  اب  اروشاع  زور  رخاوا  ات  دش  هداد  حیـضوت  احورـشم  مود  شخب  رد  هک  يروطب  دمآرد و 
هحفـص رثن [  مظن و  اب  درکن و  يراددوخ  هارمگ  موق  نآب  شنارادفرط  دیزی و  ندناسانـش  هباطخ و  داریا  زا  داد و  همادا  دوخ  يهنادنمتفارش 
یقاــب ناــنآ  يارب  يرارف  رذــع و  هار  هنوـگچیه  تـجح  ماــمتا  رظن  زا  دوـمن و  یفرعم  راــکهبت  عـمج  نآ  رب  ار  دوــخ  زین  حیــصف  [ 337

شناگدـنامزاب يهلیـسوب  وا  يهمانرب  يهلاـبند  مالـسلاهیلع  ماـما  تداهـش  زا  سپ  : تیبلها يهلیـسوب  ماـما  حرط  يهلاـبند  يارجا  . تشاذـگن
ریـسم رد  هک  طاقن  ریاس  ماش و  هفوک و  رد  دش و  هدراذگ  ءارجا  يهلحرمب  مالـسلامهیلع ) موثلکما  بنیز و  داجـس و  ترـضح  اصوصخم  )
لقنب هکیروطب  دـندرک  هجوتم  هیماینب  عیاجف  تشز و  لامعا  بقاوعب  كانزوس  ياههباطخ  رثؤم و  تانایب  اب  ار  مدرم  دوب  هتفرگ  رارق  اـهنآ 

تیمولظم . دشیم ریزارـس  اهنآ  ناگدید  زا  تمادن  ترـسح و  گشا  هتـشگ و  نامیـشپ  دوخ  يهدرک  زا  زین  نادنمـشناد  رثکا  یتح  نیخروم 
مومع عالطاب  هفوک  ياههچوک  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  نیشتآ  جیهم و  يهبطخ  يهلیسوب  وا  نادناخ  تراسا  مالـسلاهیلع و  نیـسح 
راداو ار  نانمشد  رایتخایب  هک  دوب  یقطنم  لدتسم و  نیتم و  مکحم و  نانچ  دیزی  دایزنبا و  سلجم  رد  وا  تاجاجتحا  تاثحابم و  دیسر و 

سرت و زا  دیزی  هک  تخادنا  نایسلجم  هب  هلولو  روش و  نانچ  دیزی  سلجم  رد  مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  يهبطخ  نینچمه  . دومن قیدصتب 
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لیکشت هدیدغاد  لافطا  نز و  دنچ  زا  هک  تیب  لها  تراسا  تیمولظم و  . درک عطق  ار  ترضح  نخس  يهتشر  نذؤم  يهلیسوب  دوخ  تشحو 
لها تراسا  . تخاسیم روهلعـش  هیماینب  ملاظم  هب  تبـسن  وا  لد  رد  ار  هنیک  رفنت و  شتآ  درکیم و  بلقنم  رایتخایب  ار  هدـننیب  ره  دوب  هتفاـی 
يور زا  هدرپ  دـندومنیم  راتفر  نانآ  اب  گـنرف  مور و  ناریـسا  دـننام  هک  ماـشب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ـالبرک  زا  اـهنآ  تکرح  تمـصع و  تیب 

يردـقب تفرگ و  رارق  هحفـص 338 ] یمومع [  راـجزنا  رفنت و  دروم  دـیزی  دـش و  زاـب  هتـسب  ياـهنابز  هجیتن  رد  تشادرب  هیماینب  تاـیانج 
دوخ رد  يرارف  هار  هنوگچیه  دوب و  هدـش  هدـنامرد  ریحتم و  یلکب  دـیزی  . دـنتفگیم دـب  واب  شروضح  رد  هک  دـش  دـیدش  مدرم  تاـساسحا 
نینچ هک  ار  هناجرم  رسپ  دنک  تنعل  ادخ  تفگ  تخادنا و  دایزنبا  ندرگب  ار  لمع  نیا  هانگ  تیلوئسم و  دوخ  يهئربت  يارب  راچان  دیدیمن 

تایانج ملاظم و  دنتفریمن  يریـساب  اهنآ  دربیمن و  هارمه  ار  دوخ  يهداوناخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  [ . 324 . ] دروآ دوـجوب  ار  ياهنحص 
ار تلاسر  تیبلها  هک  دندوب  هتفیرف  نانچ  ار  مدرم  اریز  تشگیمن  راکـشآ  مدرم  يارب  دیاش  دـیاب و  هکنانچ  یلع  لآ  تیمولظم  هیماینب و 
رد ار  بلطم  نیا  سواط  نب  دیـس   ) دندرک ماش  دراو  ار  ءارـسا  هکیعقوم  قودص  خیـش  لقنب  . دندرکیم دادـملق  اهنآب  یجراخ  يارـسا  ياجب 
ام تفگ  هنیکس  ترضح  دیئاجک ؟ ناریسا  امـش  (! ) ص  ) دمحم لآ  ایابـس  نحن  ۀنیکـس  تلاقف  متنا ؟ نم  دندیـسرپ  ماش  لها  هتـشون ) هفوک 
ار امـش  تشک و  ار  امـش  نادرم  هک  ار  ادخ  رکـش  تفگ  دش و  داجـس  ترـضح  کیدزن  يدرمریپ  نینچمه  [ . 325 ( ] میدمحم لآ  ناریـسا 
وت ایآ  خیـش  يا  دومرف  مراهچ  ماما  دـش  مامت  شنخـس  نوچ  تفگ  دـب  اهنآب  تسناوت  هچ  ره  دومن و  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  درک و  كاله 

لـق ال : دـیامرف شربمغیپ  هب  دـنوادخ  هک  ياهدـناوخ  ار  هیآ  نیا  اـیآ  دومرف  ترـضح  هحفـص 339 ] ارچ [ . تفگ  خیـش  ؟ ياهدـناوخن نآرق 
مناکیدزن یتسود  رگم  مهاوخیمن  امـش  زا  يدزم  دوخ  تلاـسر  يارب  نم  وگب  ربمغیپ  يا  [ ) 326  ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاـسا 

هیآ نیا  دومرف  زاب  ماهدناوخ و  تفگ  [ . 327  ] هقح یبرقلا  اذ  تآ  و  دیامرف : هک  ياهدناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف  ماما  . ماهدناوخ تفگ  خیش  ار )
هک تسا  هتساوخ  ادخ  [ .) 328  ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : دیامرف یلاعت  يادـخ  هک  ياهدـناوخ  ار 

تـسا وا  تیب  لها  ربمغیپ و  دروم  رد  تایآ  نیا  مامت  تفگ  خیـش  دنادرگ ) هزیکاپ  رهطم و  ار  امـش  هدرک و  رود  تیبلها  امـش  زا  ار  يدیلپ 
اهنآ دنوادخ  هک  میربمغیپ  تیب  لها  نامه  ام  ادخب  !) ریهطتلاب هللا  مهصخ  نیذلا  تیبلا  لها  نحن  هللا  و  دومرف : ماما  ؟ دراد امـش  هب  یطبر  هچ 

زا تساوخ و  شزوپ  تخادنا و  ماما  ياپ  هب  ار  دوخ  هاگنآ  دش و  کشخ  دوخ  ياج  رد  بجعت  زا  خیش  .( تسا هداد  صاصتخا  ریهطت  هب  ار 
درمریپ نآ  دیزی  روتـسدب  ات  دـشیم  رتدایز  تیعمج  هوبنا  هتفر  هتفر  دـندرکیم و  ار  هرظنم  نیا  ياشامت  مدرم  تسج  تئارب  ءادهـش  نیلتاق 

ار ماما  هحفص 340 ] تضهن [  يهشقن  يارجا  هدومن و  انـشآ  رما  تقیقحب  ار  مدرم  تیبلها  تراسا  [ . 329 . ] دندیناسر لتقب  ار  ریخب  تبقاع 
ببس ترضحنآ و  تداهش  يهمات  تلع  وزج  مالـسلاهیلع  نیـسح  نادناخ  تراسا  یفـسلف  نابزب  رگید و  ترابعب  دیناسر  لامک  يهلحرمب 
هرصب هفوک و  رد  يرادهنماد  میظع و  تابالقنا  یتدم  زا  سپ  هدیشوپ  قیاقح  ندش  راکشآ  رثا  رد  دیدرگ و  يدمحا  تعیرش  ءاقبا  ءایحا و 

هحفص 341 ] دیچیپ [ . مهرد  ار  هیماینب  يهلاس  داتشه  تموکح  هایس  راموط  دش و  اپرب  اهرهش  ریاس  هکم و  هنیدم و  و 

مایق نیا  رب  هبترتم  راثآ  جیاتن و 

رفعج دیس  ) اکتهذا فطلا  موی  مطاوفلا  رتس  ۀنئاخ  لک  نع  يدهلا  رتس  ناص  واکذ  نوملسملا  هترکذ  املکف  يده  بیط  مالـسالل  حاف  هلتقب 
نید ناکرا  - 1: دوشیم هراشا  الیذ  اهنآ  زا  ياهراپب  اراصتخا  تسا و  رایـسب  دـیدرگ  لـصاح  ینیـسح  سدـقم  تضهن  زا  هک  یجیاـتن  ( یلح

وا يرگهلیح  تنطیش و  رثا  رد  هیواعم  يرادمامز  نامز  زا  اهلاس  هک  مدرم  مومع  دیدرگ و  دیـشم  ینیـسح  سدقم  تضهن  اب  مالـسا  فینح 
تبث خـیرات  تاحفـص  رد  ناـنآ  تیموکحم  دـش و  لزلزتـم  هیماینب  تموکح  ياـههیاپ  - 2. دنتـشگ رادـیب  باوخ  زا  دـندوب  هدروخ  بیرف 

هناقفانم تناید  کسام  ریز  رد  هکنیا  زا  تخاس و  راکـشآ  ناـیناهج  رب  ار  هیماینب  یئاوسر  شنادـناخ  تراـسا  ماـما و  تداهـش  دـیدرگ و 
هحفص ياهنیمزرس [  رد  هیماینب  تموکح  نتخادنارب  يارب  یتابالقنا  اهـشروش و  - 3. دندیدرگ سویأم  دندومنیم  بیرخت  ار  مالـسا  ینابم 

هیلع یتامادقا  رانک  هشوگ و  ره  رد  دنتساخ و  اپب  مالـسلاهیلع  ماما  يهلتق  زا  یهاوخنوخ  يارب  فرط  ره  زا  مدرم  دش و  اپرب  یمالـسا  [ 342
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تفالخ لصا  رد  يرکف  تکرح  کی  اب  مدرم  دـش و  رتدایز  نآرق  ماکحا  يارجاـب  مدرم  هجوت  - 4. تفرگ تروص  ناشنارادفرط  نایوما و 
ءارعش دش و  رتشیب  اهلد  رد  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  مالسلاهیلع و  نیـسح  تبحم  - 5. دندرک رظن  دـیدجت  لماک  تقد  اب  نآ  موهفم  ینعم و  و 
مدرمب رثن  مظن و  اب  ار  نانآ  یتوکلم  خـماش و  ماقم  دنتـشون و  یتالاقم  هدورـس و  یئاههدیـصق  راهطا  يهمئا  حـیادم  یثارم و  رد  ءاـبطخ  و 

ار تقیقح  زا  عافد  داد و  میلعت  تیرشب  هب  ار  عبط  ولع  تعاجش و  تماهش و  یشنمدازآ و  يدازآ و  هار  ینیـسح  تضهن  - 6. دندومن مالعا 
زورب ببس  تیبلها  تراسا  وا و  تیمولظم  درک و  ضوع  ار  نیملسم  ریس  طخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  - 7. دومن سیردت  نانآب  المع 

يهماقا دوخ  مایق  اب  مالسلاهیلع  نیسح  - 8. دومن تیوقت  یناسنا  دارفا  رد  ار  تبحم  هفطاع و  يهزیرغ  دـیدرگ و  لـطاب  وحم  بجوم  قح و 
شتراـیز رد  ورنیا  زا  دروآرد  لـمع  يهلحرمب  دوخ  يهجرد  نیرتیلاـع  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوـمن و  ةوـکز  ناـیتا  زاـمن و 

مالـسلاهیلع و ماما  مایق  - 9 [ . 330  ] رکنملا نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  ةوکزلا و  تیتا  ةولـصلا و  تمقا  دـق  کنا  دهـشا  دوشیم  هدـناوخ 
یشزرا ترخآ  يدبا  تیونعم و  ناهج  ربارب  رد  شقرب  قرز و  ذیاذل و  يهمه  اب  يدام  رذگدوز و  يایند  هک  درک  تباث  نایناهجب  شنارای 

همه رب  ار  یلاعت  يادخ  ياضر  هدرکن و  هقیاضم  زین  ناج  لذب  زا  یناسنا  تفارـش  نید و  سدقم  میرح  زا  عافد  يارب  دیاب  یمدآ  هتـشادن و 
هب ار  خیرات  نادرم  هداد و  ناشن  نایملاعب  ار  دوخ  یحور  تمظع  شیوخ  مایق  اب  مالسلاهیلع  نیسح  - 10 هحفص 343 ] درامش [ . مدقم  زیچ 

تعانم تاذ و  ولع  حور و  تمظعب  گنرد  نودب  دناوخب و  ار  وا  یناگدنز  خیرات  هک  تسین  یـسک  تشاداو و  نتـشیوخ  دیجمت  میرکت و 
یمالسا گنهرف  مولع و  تفرـشیپ  ثعاب  نایعیـش و  دایزا  ببـس  ماما  تداهـش  - 11. دوشن يو  داـقنم  عیطم و  راـیتخایب  دربـن و  یپ  وا  عـبت 

دنامیمن و یقاب  یمئالع  راثآ و  زین  مالسا  دوخ  زا  هکلب  یمالـسا  گنهرف  مولع و  زا  اهنت  هن  درکیمن  مایق  دیزی  ربارب  رد  وا  هچنانچ  دیدرگ و 
هتفرگ هدـهعب  دوخ  ار  نآرق  مالـسا و  ظفح  [ ) 331 . ] نوظفاحل هل  انا  رکذـلا و  انلزن  نحن  انا   ) هفیرـش يهیآ  لولدـمب  یلاعت  دـنوادخ  نوچ 

يهلیسو ار  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب  مالـسا  تعیرـش  لالحمـضا  بجوم  شروجف  قسف و  تایرفک و  هک  دیزی  ربارب  رد  اذل  تسا 
تیناحور - 12. داد ماجنا  نسحا  وحنب  ار  یهلا  تیرومأم  نیا  دوخ  يهقباسیب  یخیرات و  تضهن  اـب  زین  وا  داد و  رارق  نید  يرادـیاپ  ءاـقب و 

حـیابق و زا  تفرگ ، دوخ  رب  يراکنا  لباقریغ  صوصخم و  تینارون  مالـسلاهیلع  ماما  تداهـش  اب  دوب  یگدومخ  لاح  رد  اهتدـم  هک  مالـسا 
نیسح يرادازع  بقانم و  لئاضف و  رکذب  ار  دوخ  ياج  برط  مزب و  یمـسر  سلاجم  - 13. تفای قنور  نساحم  لئاضف و  دـش و  مک  لئاذر 

هقف و ثیدـح  ریـسفت و  سرد  روبزم  سلاجم  لالخ  رد  دـیآ و  دوجوب  بیوضر  يرفعج و  ياهبتکم  اـت  دومن  هداـمآ  ار  هنیمز  داد و  (ع )
هحفص 344] مالـسلاهیلع [  نیـسح  تداهـش  خیرات  زا  نرق  هدزیـس  زا  زواجتم  هک  نونکا  - 14 [ . 332 . ] دش هتخومآ  یمالـسا  فراعم  ریاس 

يایاجـس تماهـش و  دنهدیم و  بیترت  هضور  ظعو و  سلاجم  رفـص ) مرحم و   ) هام ود  رد  اصوصخم  هزور  همه  وا  راختفارپ  مانب  درذگیم 
ظعو سلاجم  نیمه  دوجو  مایق  نیا  رب  هبترتم  راـثآ  زا  یکی  - 15. دننکیم حیرشت  نایناهج  يارب  ار  وا  یـشنمدازآ  تیرح و  حور  یقالخا و 

هفطاـع و يهزیرغ  هدوـمن و  ادـیپ  بلق  تقر  شنادـناخ  ترـضحنآ و  ياـهیراتفرگ  بئاـصم و  ندینـش  رثا  رد  مدرم  هک  تـسا  يرادازع  و 
یـشکقح يرگمتـس و  نوـماریپ  هدـش و  رفنتم  رجزنم و  هیماینب  يرگدادـیب  ملظ و  زا  ضوـع  رد  دوـشیم و  تیوـقت  اـهنآ  رد  یتـسودعون 
ناناملـسم مومع  دریگیم و  رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  سلاجم  نیا  رد  یقالخا  سورد  یملع و  بلاطم  یعرـش و  لئاسم  - 16. دندرگیمن

ار دوخ  ینید  لئاسم  یناگدنز و  روما  هدرک و  ادـیپ  یئانـشآ  یقالخا  لوصا  یبهذـم و  تاداقتعا  یمالـسا و  ماکحاب  ناناوجون  اصوصخم 
ربارب رد  ار  دوخ  دش و  یمیظع  تایانج  بکترم  درک و  رداص  ار  ماما  لتق  روتـسد  ناگناوید  دننام  رورغم  تسم و  دـیزی  يراب  . دـنزومآیم

رد یهاوخنوخ  هنیک و  شتآ  دـش و  هتـشارفارب  هیماینب  دـیزی و  هیلع  يرگید  زا  سپ  یکی  بالقنا  ياهمچرپ  . دـید یمومع  راـجزنا  رفنت و 
هنیدم و ماعلتق  روتسد  دشاب  هتسش  نوخ  اب  ار  نوخ  هکنیا  يارب  دوب  داهندب  ثیبخ و  ةرطف  هک  یئاجنآ  زا  دیزی  دیشک و  هنابز  مدرم  يهنیس 

هحفص 346 ] دش [ . دهاوخ  هداد  مزال  تاحیضوت  نآ  يهرابرد  یتآ  شخب  رد  هک  داد  ار  هکم  بیرخت 

ماما يهلتق  زا  ماقتنا  یفقث و  يهدیبعیبا  نب  راتخم  جورخ 
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دیزی گرم 

هک ریبز  نب  هللادبع  مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  زا  سپ  ( دابع نب  بحاص  ) ۀینامث هیبا  یلع  ۀنعل و  دیزی  یلعف  ۀینالع  یـصولا  متـش  نم  بحاأ 
يهیعاد دوخ  نوچ  درک و  نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  يوما  ماـکح  دوب  هدـمآ  هکمب  هدرک و  رارف  هنیدـم  زا  هبتع  نب  دـیلو  بیقعت  سرت  زا  ـالبق 

( مالسلاهیلع نیسح  ترضح   ) دوخ یلصا  بیقر  هک  دیزی  . دیدرگ یتامادقا  لوغشم  ناتسبرع  يهریزج  هبـشب  تموکح  يارب  تشاد  تفالخ 
خر هنیدم  رد  یثداوح  انثا  نیا  رد  یلو  دتسرفب  هکمب  وا  یبوکرس  يارب  یئورین  تساوخ  دش و  ربخاب  ارجام  نیا  زا  دوب  هتـشادرب  نایم  زا  ار 

دورو زا  سپ  هنیدم  یلاها  ! دیزی روتـسدب  هنیدـم  ماعلتق  . دراد مازعا  هکمب  سپـس  هنیدـمب و  ار  دوخ  يورین  ادـتبا  دـش  راچان  دـیزی  هک  داد 
تبسن نیگهودنا و  رثأتم و  رایسب  دندوب  هدش  ربخاب  مالسلاهیلع  نیـسح  هحفص 347 ] زادگناج [  تداهش  زا  هک  رهش  نآب  تمـصع  تیبلها 

لمع نیاب  تبسن  ات  دنتفر  ماشب  هنیدم  زا  ۀلظنح  نب  هللادبع  تسایرب  ربمغیپ  يهباحـص  زا  یعمج  ورنیا  زا  دندش  نیگمـشخ  تیاهنیب  دیزی  هب 
تسم و تارکسم  رش  زا  رگید  فرط  زا  يزوریپ و  يهداب  زا  فرطکی  زا  هک  دیزی  . دنوش راتساوخ  ار  نآ  تلع  دننک و  ضارتعا  دیزی  عیجف 

دنک رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  رـش  تساوخ  يزئاوج  نداد  اب  طقف  دادن  رثا  بیترت  اهنآ  ياههتفگب  درکن و  هورگ  نآب  یهجوت  نادنچ  دوب  دـیقال 
یقلت هدـنخ  هرخـسم و  اب  ار  لوسر  لآ  قوقح  مدرم  دوب و  هتفرگ  ار  لئاضف  ياج  لـئاذر  هدـش و  شزرایب  یلکب  تاـیقالخا  ماـش  رد  اریز 

ام دنتفگ  مدرمب  دنداد و  مانـشد  دیزی  هب  دنتـشگزاب و  هنیدم  هب  رثأت  سای و  تلاح  اب  ماش  رد  فقوت  زور  دنچ  زا  سپ  تأیه  نیا  ! دنندرکیم
زا سپ  دندش و  عمج  ص )  ) ربمغیپ دجـسم  رد  هنیدم  مدرم  . دنکیم يزابگس  دروخیم و  بارـش  درادـن و  نید  هک  میاهدـمآ  یـسک  دزن  زا 
نب دمحم  نب  نامثع  هک  هنیدم  یلاو  . میدومن علخ  تفالخ  زا  ار  دیزی  ام  دنتفگ  دندیچیپ و  وا  تعیب  زا  رـس  دیزی  تایرفک  عیاجف و  حیرـشت 

نایرج روش  ثحب و  زا  سپ  هتفر و  مکح  نب  ناورم  يهناخب  نایوما  ریاس  قافتاب  دنک و  يریگولج  اهنآ  میمصت  زا  تسناوتن  دوب  نایفسیبا 
رد هک  هبقع  نب  ملـسم  یهدنامرفب  رفن ) رازه  هدزاود   ) یهوبنا هاپـس  دش  هاگآ  هیـضق  نیا  زا  دیزی  نوچ  . دنتـشون دـیزی  هب  ياهمان  یط  ار  رما 
نب رمع  رگـشل  نازادناریت  هدـنامرف  اروشاع  زور  رد  هک  مه  ار  ریمن  نب  نیـصح  داتـسرف و  هنیدـمب  دوب  دایزنبا  یلات  يراوخنوخ  ینیدـیب و 

يزوریپ تروص  رد  دینک و  هلتاقم  نانآ  اب  دندرکن  لوبق  رگا  دـهدب  تلهم  ار  اهنآ  زور  هس  هک  داد  روتـسد  داد و  رارق  وا  نواعم  دوب  دـعس 
فرطب دوخ  نایهاپس  اب  هبقع  نب  ملـسم  [ . 333 ! ] دینک حابم  دوخ  نایرگـشلب  ار  هحفـص 348 ] هنیدم [  لها  باود  لاوما و  زور  هس  تدـمب 

یهدنامرف تحت  هدش و  عمج  مه  رود  تسا  هداتسرف  اهنآ  یبوکرسب  ار  ملـسم  دیزی  دندینـش  هک  یعقوم  هنیدم  مدرم  درک و  تکرح  هنیدم 
يهدع ۀلظنح و  نب  هللادبع  تداهـش  هب  رجنم  هک  دیدش  راتـشک  گنج و  زا  سپ  . دنتخادرپ هلباقمب  يریظنیب  تداشر  اب  ۀـلظنح  نب  هللادـبع 
هجیتن رد  یلو  دـندوب  رارف  ددـص  رد  هدروخ و  تسکـش  ملـسم  نایرگـشل  ءادـتبا  هچ  رگ  دـیدرگ  راـصنا  نیرجاـهم و  ناـگرزب  زا  يداـیز 

هک سدقم  رهـش  نیا  . دندش رهـش  دراو  هداد و  تسکـش  ار  اهنآ  هدروآ و  هلمح  هنیدـم  لها  رب  اددـجم  ملـسم  دـیعو  هدـعو و  تاکیرحت و 
دجسم دیدرگ  لیدبت  يرگدادیب  متس و  يهنحص  رازراک و  نادیمب  دوب  یحو  طبهم  يراگزور  هتشاد و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  یئاههرطاخ 

نب ملسم  ! دنتخاس ناریو  مه  ار  اهنآ  زا  یضعب  دندرب  امغی  هب  ار  دجاسم  ءایـشا  سانجا و  هکنآ  زا  سپ  هداد و  رارق  نابـسا  لبطـسا  ار  ربمغیپ 
تامیلعت اب  هک  مه  ربخیب  ادـخ  زا  نایماش  دومن و  حابم  زور  هس  تدـمب  دوخ  نایرگـشل  هب  دـیزی  روتـسدب  ار  مدرم  سیماون  لاوما و  هبقع 

نیا . دندرکن يراددوخ  ءابا و  یسومانیب  تراغ و  لتق و  هنوگچیه  زا  هتخیر و  راصنا  نیرجاهم و  ياههناخب  دندوب  هتفای  امن  وشن و  هیواعم 
مه تیناسنا  زا  يرثا  هکلب  دناهدربن  یمالـسا  میلاعت  زا  یئوب  اهنت  هن  هک  دنداد  ناشن  مدرمب  هنایـشحو  لمع  نیا  اب  راوخنوخ  نیدـیب و  هورگ 

هکم فرط  هحفـص 349 ] هب [  سپـس  تفرگ و  تعیب  دیزی  هب  هنیدم  مدرم  زا  هبقع  نب  ملـسم  زور  هس  زا  سپ  . دوشیمن هدید  نانآ  دوجو  رد 
هب یگنج  درم  رفن  رازه  هد  زا  بکرم  یهاپـس  دـیزی  دـسیونیم  نیـسح  هط  رتکد  [ . 334 . ] دیدرگ راپـسهر  ریبز ) نب  هللادبع  یبوکرـس  يارب  )

لالخ رد  هچنانچ  ات  دـهد  تلهم  مدرمب  زور  هس  هک  داد  روتـسد  ملـسمب  داتـسرف و  هنیدـم  مدرم  اب  گنج  يارب  هبقع  نب  ملـسم  یهدـنامرف 
نازابرس هب  دش  زوریپ  یتقو  دنک و  ناشدوبان  هدیگنج و  اهنآ  اب  هنرگو  رتهب  هچ  هک  دنتـشادرب  تفلاخم  زا  تسد  دندرک و  تعاطا  تدمنآ 

دنزیم رـس  اهنآ  زا  هک  یلمع  ره  زا  دیابن  وا  دنهد و  داب  رب  ارمدرم  سومان  ضرع و  دننک و  تراغ  دنهاوخیم  ردق  ره  هک  دـهد  هزاجا  یماش 
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مدرم زا  دـنهاوخیم  ردـق  ره  ات  درپس  دوخ  هاپـس  تسدـب  ار  رهـش  زور  هس  مدرم  رب  يزوریپ  زا  سپ  دـمآ و  هنیدـمب  ملـسم  ! دـنک يریگولج 
رد هک  يدارفا  يهیقب  زا  يزیرنوخ  لتق و  تیانج و  همهنآ  زا  سپ  دنهد و  داب  رب  ار  اهنآ  سومان  ضرع و  دـننک و  تراغ  دنـشکب و  هراچیب 

ماکحا قبط  هک  دندوب  هدرک  تداع  ناناملـسم  هک  يروطنآ  هن  یلو  تفرگ ، تعیب  راکتیانج  قساف و  دـیزی  يارب  دـندوب  هدـنام  یقاب  هنیدـم 
عانتما ءابا و  نیگنن  تشز و  تعیب  نیا  زا  سک  ره  دنـشاب و  دیزی  يهدرب  مالغ و  هک  تفرگ  تعیب  اهنآ  زا  هکلب  دـننک  تعیب  تنـس  نآرق و 

دیزی و دش و  راتفر  مرکا  لوسر  روتـسد  ادـخ و  ماکحا  فلاخم  ربمغیپ  رهـش  رد  انلع  بیترت  نیا  اب  ! تخاسیم ادـج  نت  زا  ار  شرـس  درکیم 
هحفــص 350] [ . ] 335 ! ] دـناهتفرگ ار  ناـمثع  نوخ  ماـقتنا  هک  دـندرک  ناـمگ  شیوخ  نینوخ  نیگنن و  راـتفر  نیا  اـب  شراـکتیانج  ناراـی 

هکم مزاع  تشاد  تفالخ  يهیعاد  هک  ریبز  نب  هللادبع  يریگتسد  يارب  شنایرگشل  نواعم و  اب  هبقع  نب  ملـسم  : دیزی روتـسدب  هکم  بیرخت 
اب درکن و  تیاعر  هنیدم  دننام  زین  ار  هکم  مارتحا  دیزی  روتـسدب  هبقع  نب  ملـسم  . دـندومن هرـصاحم  ار  وا  رهـش  نآب  ندیـسر  زا  سپ  هدـش و 

یتفن و داوم  اب  ار  اهگنس  یتح  دندومن و  نارابگنس  ار  رهش  نآ  سیبقوبا ) هوک  دننام   ) هکمب فرـشم  ياههوک  زا  قینجنم  هب  هیبش  یلئاسو 
نسحلا و باتک  فلؤم  يرـصم  اضر  دـمحم  يهتـشونب  انب  . دـندز شتآ  تسا  یمومع  هاگهانپ  نمأم و  هک  ار  هبعک  هتخاس و  هدولآ  هقرتحم 
درامگ و دوخ  ياجب  دوب  شنواعم  هک  ار  ریمن  نب  نیـصح  تفر  ردب  شناج  هار  نیب  رد  درک و  چوک  هکم  يوسب  هنیدم  زا  ملـسم  نیحـسلا 

ناریو ار  هبعک  دـندومن و  بصن  هکم  يالاب  رب  یئاهقینجنم  ماش  یلاها  زا  ياهدـع  کمکب  دومن و  هرـصاحم  ار  هکم  دـیزی  نایرگـشل  اب  وا 
رد [ . 336 . ] دندیناسر رازآ  ار  ناشیا  ریشمش  شتآ و  هراپ و  گنس  اب  نآ  زا  سپ  دش و  تخس  رایسب  ریبزنبا  هکم و  لها  رب  راک  دنتخاس و 

ياهدع . دنداتفا هارب  ماش  يوسب  هتشادرب و  تسد  ریبزنبا  يهرـصاحم  يهمادا  زا  هیماینب  نایرگـشل  دیـسر و  هکمب  دیزی  گرم  ربخ  عقومنیا 
يهدـیقعب دوب و  هدـش  لصاح  رمخ  برـش  رد  طارفا  تلعب  هک  هدوب  يدـبک  يرامیب  اـی  يویر و  يراـمیب  رثا  رد  دـیزی  گرم  هک  دـندقتعم 

هط رتکد  . تشذـگرد دروخ و  نیمزب  بسا  ندـیود  ماگنه  دوب و  هتـشاذگ  دوخ  نومیم  اب  یناودبسا  يهقباسم  یتسم  لاح  رد  زین  یـضعب 
زا یـضعب  هکیروطب  دـش و  كاله  ینیگنن  عضوب  هک  دوب  هدرکن  تموکح  لاـس  راـهچ  زا  شیب  دوب و  ناوج  زونه  دـیزی  دـسیونیم  نیـسح 

[337 . ] تساخنرب هحفص 351 ] ياج [  زا  دبا  يارب  هک  دروخ  نیمزب  بسا  زا  نانچ  داد  ینومیم  اب  هک  ود  يهقباسم  رد  دناهتـشون  نیخروم 
تسـس و هیماینب  تموکح  ساـسا  هک  دومن  ساـسحا  نینچ  يو  گرم  ربخ  ندینـش  دـیزی و  نایرگـشل  تعجارم  زا  سپ  ریبز  نب  هللادـبع  .

شیوخ تفالخ  زاجح  كاخ  مامت  رد  دوخ  تردق  يهیاپ  ندرک  مکحم  يارب  اروف  تهجنیدب  درادـن  دوخ  لباقم  رد  یبیقر  هدـش و  نازرل 
هحفص 352 ] دومن [ . مالعا  ار 

يوما مجنپ  مراهچ و  میس و  يافلخ 

نییعت وا  ینیشناجب  هک  دیزی  نب  ۀیواعم  شرسپ  دیزی  گرم  زا  سپ  (( ع  ) نسح ماما  ) نآرقلا یف  ۀنوعلملا  ةرجشلا  کتیرذ  ناورم و  ای  تنا  و 
تـسرپقح راکتـسرد و  یناوج  تیملا ) نم  یحلا  جرخی   ) يهمیرک يهیآ  لولدمب  هیواعم  نیا  اما  . دیدرگ يوما  يهفیلخ  نیموس  دوب  هدش 

درک و يراددوخ  تفالخ  لوبق  زا  وا  دـندش  يدایز  تایانج  بکترم  تفالخ  دنـسم  بحاصت  يارب  هک  دوخ  ردـپ  دـج و  فالخ  رب  دوب و 
اهنآ درک  مهاوخن  يوریپ  ار  دوخ  دـج  ردـپ و  تسایـس  نم  مدرم  يا  تفگ  تفر و  ربنم  يـالاب  ماـش  عماـج  دجـسم  رد  زور  لـهچ  زا  سپ 
راک نیا  يهدـهع  زا  تسین و  تفالخ  بصنم  تیحالـص  ارم  دناهدیـسر  ناشلامعا  يازج  هب  نونکا  دـنتفر و  هداد و  ماجنا  یتشز  ياـهراک 

شردام شوگب  نخس  نیا  نوچ  تفگ و  كرت  ار  تفالخ  دنـسم  يرجه  لاس 64  لوالا  يدامج  تشه  رد  دیناد و  دوخ  امـش  میآیمنرب و 
هحفـص متـسنادیمن [  مدوب و  نینچ  شاک  تفگ  هیواعم  يدـمآیمن ) دوجوب  و   ) يدوب ضیح  نوخ  شاک  تفگ  درک و  تمذـم  ار  وا  دیـسر 

فالتخا تفالخ  رما  رد  ماش  یلاها  درک  علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  دیزی  نب  ۀیواعم  نوچ  [ . 338 . ] تسه یمنهج  تشهب و  ار  ادخ  هک  [ 353
هـشیمه هک  مکح  نب  ناورم  .( دندوب هیماینب  زا  ود  ره  هچ  رگا   ) تفای لاقتنا  ناورم  لآب  نایفـسوبا  نادـناخ  زا  تفالخ  هجیتن  رد  دـندرک و 
تفالخ هام  ود  زا  سپ  اما  دـیدرگ  يوما  يهفیلخ  نیمراهچ  هدیـسر و  تفـالخب  دوب  ماـش  رد  هک  داـیزنبا  کـمک  اـب  تشگیم  تصرف  یپ 
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هحفص 354 ] [ . ] 339 . ] دیدرگ يوما  هفیلخ  نیمجنپ  کلملادبع  شرسپ  دش و  هفخ  شنز  تسدب 

نیباوت تضهن 

نب نامیلـس  ) یبوـح يدیـس و  یبوـنذ  رفغا  بیذـکت و  اـمرع  أدـیبع  محرافیبیـشم  يروـلا  یف  ینـالع  دـق  یبوـنذ و  نم  تـبت  یبر  کـیلا 
هللادبع زین  هکم  رد  دش و  هداد  حیـضوت  شیپ  لصف  رد  نآ  حرـش  هک  دوب  یبیترت  هب  ماش  رد  تفالخ  راک  نایرج  دـیزی  گرم  زا  سپ  ( درص

هچ رهـش  نآ  رد  مینیبب  مینزب و  هفوکب  يرـس  تسبوخ  نونکا  دوب  هدرک  مـالعا  ار  دوخ  تفـالخ  هتفرگ و  تیعب  مدرم  زا  دوخ  ماـنب  ریبز  نب 
نآ لیصفت  دمآیم و  لمعب  هیماینب  هیلع  یتامادقا  زین  هفوک  رد  زاجح  ماش و  رد  هتشذگ  ثداوح  عوقو  اب  نامزمه  . تسا هداد  يور  یثداوح 

کی زا  یئوگ  هدیدرگ و  علطم  عاضوا  زا  مدرم  مومع  تشگرب  هفوکب  هلیخن  زا  دایزنبا  نوچ  ع )  ) نیسح تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  نینچ 
تـسدب هدوـمن و  توـعد  ار  وا  ارچ  دـندرکن و  يراـی  ار  ماـما  ارچ  هک  دـندرکیم  تمـالم  ار  رگیدـمه  . دـندوب هدـش  رادـیب  تـلفغ  باوـخ 

اهنیا دـنوشیم ، هدـیمان  نیباوت  مانب  دـندوب  هدـش  نامیـشپ  مدان و  ع )  ) ماما يراـی  مدـع  زا  هک  هدـع  نیا  هحفـص 355 ] دندرپس [ ! شنانمـشد 
نادجو نماد  ات  میوش  هتشک  هارنیا  رد  میریگب و  ماقتنا  ماما  يهلتق  زا  دیاب  نآ  ناربج  يارب  میاهدش و  یگرزب  هانگ  بکترم  ام  هک  دنتفگیم 

رارق دوـب  ادـخ  لوـسر  يهباحـص  زا  هعیـش و  گرزب  هک  درـص  نب  نامیلـس  تعاـمج  نیا  سأر  رد  . دوـش كاـپ  تیـصعم  نیا  ثوـل  زا  اـم 
نئادم و هرـصب و  هب  نامیلـس  . دـندومن ریما  دوخ  رب  ار  وا  دایز  ياهوگتفگ  زا  سپ  هدـش و  عمج  وا  لزنم  رد  نیباوت  ناگرزب  هرخالاب  . تشاد
ات دنک و  جورخ  تسناوتن  دوب  ماش  نایرگشل  بوعرم  نوچ  دش و  هاپس  يروآعمج  لوغشم  داتسرف و  ماغیپ  تشون و  همان  مه  رگید  ياهاج 

هدـمآرد وا  تعباـتمب  يداـیز  يهدـع  هچ  رگا  دوب  گرب  زاـس و  لـئاسو و  يهیهت  لوغـشم  هفوک  رد  بیترت  نیمهب  يرجه  لاس 65  مرحم 
دمآ و البرکب  دش و  جراخ  هفوک  زا  هدـع  نیا  اب  نامیلـس  . دـندرکن ینابیتشپ  وا  زا  رفن  رازه  جـنپ  ای  راهچ  زا  شیب  جورخ  عقوم  یلو  دـندوب 
( دایزنبا  ) هفوک قباس  مکاح  اب  ات  دش  راپسهر  ماش  فرطب  ع )  ) نیسح كاخ  رـس  رد  هبانا  هبدن و  يراز و  هیرگ و  زور  بش و  کی  زا  سپ 

هرابکی دندیـسر  یلع  نب  نیـسح  ربق  هب  نیباوت  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  ریثانبا  زا  يرـصم  اضر  دمحم  . دـگنجب دوب  ماش  رد  عقومنآ  رد  هک 
رد دنداتسرف و  دورد  ع )  ) نیسح رب  هاگنآ  دوب و  هدشن  هدینش  زور  نآ  زا  رتدایز  ياهیرگ  زگره  دندومن و  زاغآ  نویـش  دندیـشک و  هحیص 

تیاور مه  يربط  . دندرک هبوت  دندوب  هدومن  كرت  وا  باکر  رد  ار  داهج  هدش و  بکترم  واب  تبـسن  هک  ینالذـخ  یئافویب و  زا  شربق  رانک 
: دنتفگ دندیـشکرب و  لد  زا  هحیـص  هرابکی  دندش  کیدزن  هحفص 356 ] ع [ )  ) نیسح ربقب  شباحـصا  درـص و  نب  نامیلـس  نوچ  هک  هدرک 

ریذـپهبوت وت ، هچ  ریذـپب  ار  ام  يهبوت  اشخبب و  ام  رب  ادـنوادخ  میاهتخاس : راوخ  ار  نامربمغیپ  رتخد  دـنزرف  شیوخ  تسد  اـب  اـم  ادـنوادخ :
( قح هار  رد   ) هک یناسکنآ  دننام  ام  هک  میریگیم  هاوگ  ارت  تسرفب و  دورد  شدیهش  نارای  باحصا و  نیـسح و  رب  ادنوادخ  . یتسه نابرهم 

ناهدـنامرف زا  رفن  راهچ  نامیلـس  [ . 340 . ] میـشابیم ناراـکنایز  زا  اـم  هتبلا  یتـسرفن  شزرمآ  اـم  رب  وت  رگا  میـشاب و  هدوـب  دـناهدرک  لاـتق 
هدهعب ار  اههدع  یهدنامرف  يرگید  اهنآ  زا  کی  ره  ندش  هتـشک  تروص  رد  هک  داد  رارق  نیـشناج  دوخ  يارب  بیترت  هب  ار  دوخ  تسدریز 

عفن هب  نیباوت  عمج  زا  تساوخیم  دوـب و  ياهبرجتاـب  لـقاع و  درم  دوـب  هفوـک  یلاو  ریبزنبا  فرط  زا  هک  يراـصنا  دـیزی  نب  هللادـبع  . دریگب
نم هک  دینادیم  میتسه و  هدزتبیصم  ع )  ) نیسح ندش  هتشک  زا  امش  لثم  مه  ام  تفگ  نامیلـس  هب  ورنیا  زا  دنک  هدافتـسا  ریبزنبا  تموکح 

یلصا لماع  هک  دینادیم  یلو  دیتسه  دازآ  نم  رظن  زا  دینک  مایق  دیهاوخیم  امش  هک  مه  الاح  میاهتـشادن و  تلاخد  راک  نیا  رد  ریبزنبا  ای  و 
میهاوخ کمک  ناکما  تروص  رد  زین  ام  دـیگنجب  وا  اب  دـیورب  دـیایب  قارعب  اددـجم  دـهاوخیم  هک  تسا  هدوب  دایزنبا  ترـضحنآ  لـتق  رد 

هن ریبدت  نیا  اب  وا  درب و  نوریب  هفوک  طیحم  زا  ار  گنج  تشادهاگن و  ظوفحم  نیباوت  رـش  زا  ار  دوخ  بیترت  نیا  اب  دیزی  نب  هللادـبع  . دومن
جورخ عقوم  ! دشاب وا  دوسب  دوش  هتـشک  فرط  ره  زا  هک  دیناشک  دایزنبا  گنجب  ار  نیباوت  هکلب  درک  يریگولج  یلخاد  تاشاشتغا  زا  اهنت 
يهیقب دایزنبا  يانثتساب  دنتفگ  نامیلس  هب  دوب  نامیلـس  هحفـص 357 ] ناهدنامرف [  زا  یکی  هک  دعـس  نب  هللادبع  هلمج  زا  ياهدـع  هفوک  زا 

لوبق وا  یلو  مینک  مادقا  اهنآ  نتشک  يریگتـسدب و  ءادتبا  تسبوخ  دناهفوک  رد  نارگید  دعـس و  نب  رمع  رمـش و  دننام  ع )  ) نیـسح نیلتاق 
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اجنآ رد  نامیلـس  دندیـسر و  هدرولانیع  هب  دایز  ياهیئامیپهار  زا  سپ  هرخالاب  . تفرگ شیپ  رد  ماـش  هار  داـیزنبا  نتـشک  روظنمب  درکن و 
هب بیسم  موش  هتشک  نم  رگا  تفگ  درک و  ضیرحت  البرک  يادهـش  نوخ  بلط  گنج و  هب  هدومن و  تحیـصن  ظعو و  ار  دوخ  نایرگـشل 

دعس و نب  دلاخ  شردارب  دوش  هتشک  مه  وا  هچنانچ  دعـس و  نب  هللادبع  دوش  يدمآشیپ  مه  وا  يارب  رگا  دوب و  دهاوخ  امـش  هدنامرف  هبجن 
زا داـیزنبا  مه  يوسنآ  زا  [ . 341 . ] دوب دهاوخ  امـش  ریما  دادش  نب  ۀعافر  مه  وا  زا  سپ  لاو و  نب  هللادـبع  مه  وا  ندـش  هتـشک  تروص  رد 

اهنآ نیب  مهب  هاپـس  ود  دروخرب  زا  سپ  دوب و  هدـمآ  نیباوت  لاتق  هلباقمب و  يداـیز  يهدـع  اـب  يوما  مراـهچ  هفیلخ  مکح  نب  ناورم  بناـج 
دیناسر بش  هب  ار  زور  هارکا  روزب و  دادش  نب  ۀعافر  يو  نیشناج  نیرخآ  دندش و  هتشک  یگمه  شنانیـشناج  نامیلـس و  تفرگرد  گنج 
میمصت تین و  : نیباوت لمع  زا  داقتنا  . تفرگ شیپ  رد  ار  هفوک  هار  درک و  ینیشنبقع  نیباوت  يهیقب  اب  بش  یکیرات  زا  هدافتـسا  اب  هنابـش  و 

تـسد زا  میمـصت  نیا  يارجا  رد  ار  ناشناج  زین  اهنآ  بلغا  دندوب و  هدوب  هدش  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  عمج  نیا 
نب هللادبع  هکنانچمه  اریز  دیدرگن  رمث  رمثم  اهنآ  تامادقا  درص ) نب  نامیلـس   ) دوخ ریما  هابتـشا  تلعب  یلو  تسا  سیدقت  لباق  هتبلا  دنداد 

رد ار  هفوک  دنتسناوتیم  هورگ  نیا  دندوب و  هفوک  رد  ماما  يهلتق  يهیقب  دایزنبا  يانثتساب  دوب  هدرک  داهنشیپ  نامیلس  نانیشناج  زا  یکی  دعس 
عضو نوچ  دنوش  راپسهر  ماشب  هفوک  يهیفصت  هحفـص 358 ] زا [  شیپ  هک  تشادن  یموزل  دننک و  ریگتـسد  ار  ماما  نیلتاق  هتفرگ و  رایتخا 
رگید فرط  زا  دناوخیم  دوخ  تعیب  هب  ار  اهنآ  ریبزنبا  فرط  کی  زا  دوب  مهرد  هتفشآ و  دندوب  ماما  يهلتق  زا  اهنآ  رتشیب  هک  هفوک  فارشا 

زا شیپ   ) مه دایزنبا  دوب و  شکمـشک  هیواعم  شرـسپ  يریگهرانک  دـیزی و  گرم  زا  سپ  هفیلخ  نییعت  يارب  هدوب و  جرم  جره و  ماـش  رد 
تعیب دوخ  يارب  هرصب  مدرم  زا  هدرک  هدافتسا  یگتفشآ  نیا  زا  مه  وا  دوب و  هرصب  رد  دنک ) رارف  ماشب  دروخب و  تسکـش  جراوخ  زا  هکنیا 

راب ریز  هفوک  مدرم  اما  . دریگب تعیب  وا  مانب  مه  هفوک  مدرم  زا  هک  دوب  هداتسرف  ماغیپ  ثیرح ) نب  رمع   ) هفوک رد  دوخ  نیـشناجب  تفرگیم و 
نامیلس هابتشا  يرگیـشان و  هفوک  يهتفـشآ  عاضواب  هجوت  اب  . دنتـسویپ ریبز  نب  هللادبعب  دندرک و  نوریب  رهـش  زا  ار  ثیرح  نب  ورمع  هتفرن و 

هدافتـسا نسحا  وحن  هب  نیباوت  عمج  زا  هفوک  نارحب  نآ  رد  تسناوتیم  تشاد  تسایـس  هبرجت و  یمک  وا  رگا  اریز  دوشیم  نشور  درـص  نب 
ریپ و یباحـص  کـی  هکلب  هدوبن  ياهدومزآگـنج  هدـیدمزر و  درم  هتـشادن و  یهدـنامرف  يهقباـس  هنوگچیه  وا  راـتخم  لوـقب  یلو  دـیامن 

هداد نتشکب  زین  ار  دوخ  عابتا  زا  يریثک  يهدع  یتح  دشن  ماما  يهلتق  تازاجم  يریگتسدب و  قفوم  اهنت  هن  وا  تهجنیدب  تسا  هدوب  توترف 
هحفص 359 ] دش [ . هتشک  زین  دوخ  و 

ماما يهلتق  زا  ماقتنا  راتخم و  جورخ 

شخب رددهشم  لک  یف  توملا  راحب  اوضاخ  مهبولق و  عوردلا  قوف  اوسبل  دق  ودمحم  لآ  عایـشا  نم  بئاتک  تلبقا  راثلل  راتخملا  اعد  امل  و 
يارب هفوک  مدرم  زا  وا  هناخ  رد  تفر و  یفقث  يهدیبعیبا  نب  راتخم  لزنمب  هفوکب  دورو  ماگنه  لیقع  نب  ملسم  هک  دیدرگ  نایب  باتک  مود 

هک دوب  فیقثینب  يهلیبق  زا  ورمع  نب  بهو  رتخد  ۀمود  شردام  دوب و  مالـسا  قیال  ناهدنامرف  زا  هدیبعوبا  راتخم  ردـپ  تفرگ . تعیب  ماما 
يروالد رظن  زا  راتخم  زاتمم  تیصخش  . دوب هلاس  جورخ 66  عقوم  رد  دش و  دلوتم  يرجه  لوا  لاس  رد  راتخم  . دندرکیم یگدنز  فئاط  رد 

 ] دیـشون تداهـش  تبرـش  دایزنبا  تسدب  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  هکیماگنه  . دوب روهـشم  برع  رد  ینادراک  تواخـس و  تعاجـش و  و 
ار وا  دایزنبا  یلو  هدیناسر  هفوکب  ار  دوخ  هنابش  ملسم  تداهش  يریگتـسد و  زا  عالطا  زا  سپ  دوب  هفوک  زا  جراخ  رد  راتخم  هحفص 360 ]

هللادبعب ياهمان  ندش  ینادـنز  ضحم  هب  راتخم  دوب  رمع  نب  هللادـبع  يهجوز  هیفـص )  ) مانب راتخم  نارهاوخ  زا  یکی  . دومن ینادـنز  هتفرگ و 
ار راتخم  يدازآ  وفع و  هتشون و  دیزی  هب  ياهمان  اروف  رمع  نب  هللادبع  . تساوخ کمک  يو  زا  نادنز  زا  دوخ  یئاهر  يارب  تشون و  رمع  نب 

نوچ دومن و  دازآ  نادنز  زا  ار  راتخم  دایزنبا  . درک رداص  دایزنباب  ار  يو  يدازآ  روتـسد  هتفریذپ  ار  وا  شهاوخ  مه  دـیزی  دـش  راتـساوخ 
تبـسن دوخ  لد  رد  نکیلو  دـنک  ترفاسم  زاجح  هب  هک  تفرگ  میمـصت  راچان  دـیدیمن  دـعاسم  دوخ  تیلاعف  يارب  ار  هفوک  طـیحم  راـتخم 

نامز زا  هک  جراوخ  زا  ياهدع  : جراوخ شروش  . دزاس ادـج  شنت  زا  ار  وا  رـس  هک  تشگیم  یتصرف  لابند  دوب و  نیگمـشخ  رایـسب  دایزنباب 
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زا دندوبن  بوخ  یلع  لآ  اب  هکنیا  نمـض  هورگ  نیا  دنتـشاد  تماقا  هرـصب  یلاوح  رد  دـندوب  هدـنام  یقاب  دوخ  يهدـیقعب  مالـسلاهیلع  یلع 
هک يرگـشل  اب  دایزنبا  . دنزاس جراخ  نایوما  تسد  زا  ار  قارع  دنتـساوخیم  هدز و  شروشب  تسد  ورنیا  زا  دـندوب  رفنتم  رایـسب  مه  هیماینب 

هرـصب رد  تسناوتیمن  اهنآ  سرت  زا  هتکنیا  تلعب  دروخ و  یتخـس  تسکـش  دروخ  دز و  زا  سپ  تفاتـش و  نانآ  يهلباقمب  دندوب  هدید  هیهت 
قح ياعدا  رهـش  نآ  رد  ماش  تموکح  اریز  تشاد  ياهتفـشآ  بیجع و  عضو  هفوک  دایزنبا  تسکـش  اـب  [ . 342 . ] درک رارف  ماش  ات  دـنامب 
زین ریبز  نب  هللادبع  دوب  هدرک  رارف  تساوخیم  تعیب  مه  ینامز  هحفص 361 ] هدوب و [  طلسم  رهش  نآب  البق  هک  مه  دایزنبا  یفرط  زا  درکیم 

دیزی نب  هللادبع  ياجب  مه  ار  عیطم  نب  هللادـبع  هرـصب و  هب  ار  ریبز  نب  بعـصم  دوخ  ردارب  دوش  طلـسم  زاجح  دـننام  مه  قارعب  هکنیا  يارب 
نب هللادـبع  تموکح  نامز  رد  هکم  فئاط و  رد  تماقا  یتدـم  زا  سپ  راـتخم  . دوب هداتـسرف  ( دوب هفوک  مکاـح  نیباوت  جورخ  عقوم  رد  هک  )

تیاعس وا  زا  هتفر و  هفوک  مکاح  شیپ  دراد  جورخ  دصق  راتخم  هک  دنتسناد  هیماینب  نارادفرط  ماما و  يهلتق  نوچ  تشگرب و  هفوکب  دیزی 
( شرهاوخ رهوش   ) رمع نب  هللادبع  هب  مود  راب  يارب  نادنز  زا  دش و  ینادنز  ریگتـسد و  دیزی  نب  هللادبع  يهلیـسوب  راتخم  هجیتن  رد  دـندرک 

یلاو وا  ياجب  عیطم  نب  هللادـبع  عقومنآ  رد  تفای و  یئاهر  نادـنز  زا  وا  تطاسو  هلیـسوب  تشاذـگ و  راک  ناـیرج  رد  ار  وا  تشون و  هماـن 
نانآ يهیقب  شنارای  درص و  نب  نامیلس  ندش  هتـشک  زا  سپ  هتفر و  دایزنبا  گنجب  نیباوت  هورگ  دوب  نادنز  رد  راتخم  هکیعقوم  دوب  هفوک 
هدوبن هربخ  راک  نیا  رد  نامیلس  هک  داتسرف  ماغیپ  نانآب  نادنز  زا  راتخم  دندوب  هتشگرب  هفوکب  دادش ) نب  ۀعافر   ) نامیلس نیشناج  نیرخآ  اب 

ماما نوخ  ماقتنا  نم  دیوش  عمج  نم  درگ  امـش  الاح  دنک و  تمحر  ار  وا  ادخ  داد  نتـشکب  ار  شنارای  دوخ و  هدرک  هک  یهابتـشا  رثا  رد  و 
هتفشآ و عضو  زا  هک  دمآرب  ددص  رد  راتخم  دندش و  عمج  وا  رود  نایعیـش  اجردتم  نادنز  زا  راتخم  ندش  دازآ  زا  سپ  تفرگ . مهاوخ  ار 
دومن و رارقرب  هطبار  تیب  لـها  نارادـفرط  اـب  اروف  تهجنیدـب  دـنک  جورخ  ماـما  هلتق  زا  یهاوخنوخ  يارب  هدومن و  هدافتـسا  هفوـک  ینارحب 

نانآ ياهلد  رد  ار  ماقتنا  هنیک و  شتآ  ماما  يهلتق  تلالض  تواقش و  تلاسر و  نادناخ  تیمولظم  یقالخا و  لئاضف  زا  نتفگ  نخس  نمض 
جورخ دهاوخیم  راتخم  هحفص 362 ] دنتفگ [  واب  هفوک  لها  ناگرزب  دش و  هفوک  دراو  حیرـش  نب  نمحرلادبع  لاحنیا  رد  تخاس  روهلعش 

وگتسار دوخ  يوعد  رد  مینادیمن  ام  تسا و  هدومن  رومأم  راک  نیاب  ارم  هیفنح  نب  دمحم  دیوگیم  دیامن و  بلط  ار  ربمغیپ  رسپ  نوخ  دنک و 
رگا مینک و  تعاطا  يو  تعباتم  رد  دومرف  هزاجا  رگا  مینک  لاوئـس  هیفنح  دـمحم  زا  ار  عوضوم  نیا  میورب و  هنیدـمب  تسبوخ  هن  اـی  تسا 

وت اب  هدومن و  هیهت  هحلـسا  مه  ام  ات  هدب  تلهم  ار  ام  زور  دنچ  دنتفگ  راتخمب  دـش و  عقاو  دنـسپ  دروم  يأر  نیا  . مینیزگ يرود  دومرف  یهن 
تمدخ میوریم  دومرف  دندومن  راهظا  هیفنح  دـمحم  هب  ار  بلطم  هتفر و  هنیدـمب  نمحرلادـبع  اب  هعیـش  ناگرزب  زا  یعمج  سپ  مینک  جورخ 

وا ضرعب  ار  بلطم  هتفر و  ترـضحنآ  تمدـخ  هاـگنآ  دـینک  تعاـطا  دوـمرف  هچ  ره  تسا و  امـش  نـم و  ماـما  هـک  ع )  ) نیـسحلا نـب  یلع 
ای کتیلو  دـق  هترزاوم و  سانلا  یلع  بجول  تیبلا  لها  انل  بصعت  ایجنز  ادـبع  نا  ول  مع ، ای  : دومرف هیفنح  دـمحم  هب  بانجنآ  دـندیناسر و 

تـسا بجاو  مدرم  رب  دشاب  هتـشاد  ار  هداوناخ  ام  بصعت  یگنز  يهدنب  رفن  کی  رگا  ومع  يا  ینعی  [ . 343 . ] تئش ام  عنصاف  رمالا  اذه  مع 
نم مسق  ادـخب  تفگ  نانآب  هیفنح  دـمحم  هاگنآ  . نکب یهاوخیم  هچ  ره  مداد  راـیتخا  راـک  نیاـب  ارت  نم  ومع  يا  دـننک  یناـبیتشپ  ار  وا  هک 

دندینش ع )  ) هیفنح دمحم  داجس و  ترضح  زا  ار  نانخـس  نیا  رفن  دنچ  نیا  نوچ  دریگب  ام  نانمـشد  زا  ار  ام  داد  دنوادخ  هک  مراد  تسود 
هحفص 363] [ . ] 344 . ] دندش عمج  وا  رود  يدایز  تیعمج  تفرگ و  توق  راتخم  راک  دندرک و  وگزاب  مدرمب  ار  هیـضق  هتـشگرب و  هفوکب 

یطایتحا تامادقا  دریگب  ار  وا  نماد  بالقنا  نیا  شتآ  ادابم  هکنیا  يارب  دوب  هدش  ربخاب  وا  تامادـقا  زا  يدودـح  ات  هک  ریبزنبا  يهدـنیامن 
زین ار  راتخم  هک  دـمآرب  ددـص  رد  تفرگ و  رظن  تحت  الماک  ار  رهـش  اههچوک  رد  صوصخم  نیرومأم  ندرامگ  نمـض  دروآ و  لـمعب  ار 

ار هفوک  دننک و  جورخ  يرجه  لاس 66  لوالا  عیبر  هبنشجنپ 14  بش  رد  هک  دندوب  هتشاذگ  رارق  وا  ياقفر  راتخم و  یفرط  زا  . دنک فیقوت 
نب نامیلـس  فالخ  رب   ) دـننارذگب غیت  مد  زا  ار  ماما  يهلتق  هاگنآ  دـننک و  نوریب  رهـش  زا  ار  هفوک  یلاو  عیطم  نب  هللادـبع  دـنروآ  فرـصتب 
نب میهاربا  ( دـیناشک يزارد  رود و  هارب  ار  نیباوت  هورگ  تفر و  ماشب  داـیزنبا  غارـسب  طـقف  هدرک و  اـهر  هفوک  رد  ار  ماـما  يهلتق  هک  درص 

نادناخب تبـسن  دنمورین و  نامرهق و  عاجـش و  يدرم  شردپ  دننام  هک  دوب  رتشا  میهاربا  راتخم  یمیمـص  نارای  زا  یکی  : یعخن رتشا  کلام 
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کیدزن يراکمه  راتخم  اب  هیفنح  دـمحم  يهیـصوتب  دوب  راتخم  یمیمـص  تسود  هکنیا  رب  هوـالع  میهاربا  . تشاد لـماک  صـالخا  تیـالو 
يوسب دوخ  ناـهارمه  رفن  دـنچ  اـب  رتشا  میهاربا  دوعوم  بش  زا  شیپ  بش  کـی  . دوب هدراـمگ  دوخ  نواـعم  تمـسب  ار  وا  راـتخم  درکیم و 

زا هتـسد  کی  هب  رتشا  میهاربا  دوب  هدـش  هتفرگ  رظن  تحت  هفوک  مکاح  نیرومأم  يهلیـسوب  رهـش  ياههچوک  نوچ  تفریم و  راتخم  يهناـخ 
هدـش و رتشا  میهاربا  تکرح  عنام  هدـع  نآ  . دومن دروخرب  دـندرکیم  هفیظو  ماـجنا  براـضم  نب  ساـیا  تساـیر  تحت  هک  روبزم  نیرومأـم 

هدنکارپ ار  هیقب  تشک و  ار  سایا  درک و  هلمح  اهنآب  هدیشک  ریـشمش  اب  رتشا  میهاربا  یلو  دنرب  یلاو  دزنب  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  دنتـساوخ 
هحفـص 364] دارفا [  هک  درک  هفاضا  انمـض  تفگ  راتخمب  ار  رما  نایرج  دـش  لزنم  دراو  نوچ  . تفرگ شیپ  رد  راـتخم  يهناـخ  هار  دومن و 

تسبوخ سپ  دمآ  دهاوخ  ام  يریگتـسد  ددص  رد  عیطم  نب  هللادبع  املـسم  تروصنیا  رد  تفر و  دنهاوخ  رهـش  یلاو  شیپ  نونکا  هدنکارپ 
اهنآب دومن و  حلـسم  تشاد  هارمه  هک  ار  یـصاخشا  اروف  تفریذـپ و  ار  میهاربا  داهنـشیپ  راتخم  . مینک جورخ  بشما  نیمه  بش  ادرف  ياجب 
راتخم نارای  زا  ياهدع  . دـننک عمج  دنتـسه  راتخم  رادـفرط  هک  ار  یناسک  يهیلک  دـندرگب و  رهـش  رد  دـنوش و  بسا  راوس  هک  داد  روتـسد 

یلو دندشن  جراخ  دوخ  ياههناخ  زا  تسا  راک  رد  نانمشد  فرط  زا  یگنرین  هکنیا  لایخب  دنتـسنادیم  هبنـشجنپ  بش  ار  دوعوم  بش  نوچ 
راتخم تحلـصم  اب  رتشا  میهاربا  . دـیدرگ نشور  همه  يارب  هلأسم  دـندش  رـضاح  راتخم  يهناخ  لـباقم  رد  يداـیز  عمج  هک  یتدـم  زا  سپ 

وا دوخ  اب  هک  مه  راتخم  يورین  يهیقب  دـنک  نوریب  اجنآ  زا  ار  رهـش  یلاو  اـت  درک  تکرح  هراـمالاراد  يوسب  دـش و  هلمح  نوتـس  هدـنامرف 
عیطم نب  هللادبع  راد  ریگ و  نیا  رد  . دوب دیزی  نب  رح  نب  هللادبع  اههتـسد  نآ  زا  یکی  هدنامرف  دـندش و  میـسقت  کچوک  ياههتـسدب  دـندوب 

عافد دوخ  زا  لقاال  ای  دنک و  يریگولج  شروش  تضهن و  نیا  زا  هک  دمآرب  ددص  رد  دوب  هدینش  دوخ  نیرومأم  يهلیسوب  ار  هثداح  هک  مه 
نیا زا  اقفتم  دـیاب  میاهتفرگ و  رارق  كرتشم  یعدـم  کی  لباقم  رد  اـم  هک  دـندرک  راـهظا  دنتـسویپ و  واـب  زین  ماـما  يهلتق  یفرط  زا  . دـیامن

ار اهنآ  میسقت و  فلتخم  ياههتـسدب  ار  دوخ  یفالتئا  ياهورین  تفریذپ و  ار  اهنآ  داهنـشیپ  هفوک  یلاو  . مینک يریگولج  شاشتغا  شروش و 
هحفص شناهارمه [  دوخ و  زا  بش  یکیرات  نآ  رد  یفصو  لباقریغ  يریلد  اب  راتخم  . داتسرف راتخم  نارادفرط  گنجب  رهـش  ياههچوک  رد 

اب دیـشیدنا و  يریبدـت  اروف  راـتخم  ! دـید هرـصاحم  رد  نیفلاـخم  زا  یهوبنا  ربارب  رد  ار  دوخ  دـش  نشور  اوه  نوچ  یلو  درکیم  عاـفد  [ 365
همادا دوخ  یمزر  تایلمعب  يرتعیسو  يههبج  کی  رد  ات  داهن  ور  رهش  جراخب  تسکـش و  ار  هرـصاحم  طخ  هشوگ ، کی  زا  دوخ  ناهارمه 

هک ار  ياهطقن  هفوک  رانک  رد  راتخم  : هفوک جراخ  رد  گنج  [ . 345 . ] دنوش قحلم  واب  ات  داتسرف  ماغیپ  رح  نب  هللادبع  رتشا و  میهارباب  دهد و 
نانآ دادـعت  هک  دوخ  نایهاپـس  اب  زین  عیطم  نب  هللادـبع  دروآرد  زازتهاب  اجنآ  رد  ار  دوخ  هایـس  مچرپ  درک و  باختنا  دوب  يدـنه  دـبعم  مانب 
دوبن هللادبع  يورین  اب  سایق  لباق  رامآ  رظن  زا  راتخم  نارای  نوچ  . دندیـسر يدنه  دبعمب  راتخم  هب  هلمح  يارب  دوب  راتخم  يهدـع  ربارب  دـنچ 

( نیـسح ای   ) جـیهم يادـص  اـب  درک و  تیوقت  دوخ  ناراـی  رد  ار  یهاوخنوخ  يروشحلـس و  حور  دوخ  ناـیب  تردـق  زا  هدافتـسا  اـب  راـتخم 
هک تفرگرد  يراکیپ  نانچ  دندز و  نیفلاخم  فص  رب  ار  دوخ  بیهم ، ياههرعن  اب  زین  رح  نب  هللادـبع  رتشا و  میهاربا  . دومن هلمح  نیفلاخمب 
هک شنارای  راتخم و  . دندرک ینیشنبقع  هفوکب  نیگنـس  تافلت  نداد  زا  سپ  هدش و  برطـضم  دندوب  ماما  هلتق  زا  هک  شناهدنامرف  یلاو و 
رد دوب  اهنآ  تسد  رد  نارب  نایرع و  ياهریشمش  هک  یلاح  رد  هدرک و  بیقعت  ار  اهنآ  نیسح  ای  يادص  اب  دندوب  لاحشوخ  يزوریپ  نیا  زا 

ار هفوک  رهش  لافطا ، نانز و  يهیرگ  هحفص 366 ] نیحورجم و [  يهلان  زا  هک  دنتخادنا  هارب  يراتـشک  نانچ  هدیـسر و  نانآب  هفوک  هسانک 
مه يورب  نیفلاخم  ناجیب  داسجا  رسیب و  ياهنت  هدیرب و  ياهتسد  هدیرد و  ياههنیـس  یتدم  كدنا  رد  دندروآرد و  يرـشحم  لکـشب 
زا سپ  داتفا و  شیوخ  يهراچ  رکفب  دیناسر و  هرامالارادب  اروف  ار  دوخ  زین  یلاو  دندرک و  رارف  هفوک  زا  ماما  يهلتق  زا  یـضعب  . دش هتـشابنا 

طلــسم هفوـکب  دـش و  هراـمالاراد  دراو  راـتخم  درک و  رارف  هرــصب  يوـسب  جراـخ و  اـجنآ  زا  هنابــش  دــنام  هرــصاحم  رد  زور  هـس  هـکنیا 
( هرصب یلاو   ) ریبز نب  بعـصم  هب  ار  دوخ  تسکـش  راتخم و  جورخ  نایرج  تفر و  هرـصب  هب  هفوک  زا  رارف  زا  سپ  عیطم  نب  هللادبع  . دیدرگ

ورنیا زا  میئامن  ریگولج  راتخم  يورشیپ  ذوفن و  زا  تسا  بیترت  رهب  مینک و  ناربج  ارت  تسکـش  نیا  دیاب  تفگ  هللادبعب  بعـصم  . داد عالطا 
هلمح هفوکب  فرط  ود  زا  يرگید  يهدع  اب  زین  دوخ  رفن  رازه  هدراهچ  اب  عیطم  نب  هللادـبع  دـنک . هلمح  هفوکب  فرط  ود  زا  تفرگ  میمـصت 
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میهاربا دنامب و  هفوک  رد  راتخم  هک  دـندید  حالـص  نانچ  تخادرپ و  تروشمب  دوخ  نارای  اب  دیـسر  راتخم  شوگب  ربخ  نیا  نوچ  . دـندرک
هک دوب  هداتـسرف  ماغیپ  دندوب  هفوک  رد  هک  ماما  يهلتقب  ریبز  نب  بعـصم  یفرط  زا  دوش  هرـصب  نوشق  دورو  رظتنم  هفوک  جراخ  رد  مه  رتشا 
دنک تمواقم  دناوتن  دتفا و  هرصاحم  رد  راتخم  ات  دننک  مایق  بعـصم  عفن  هب  راتخم و  هیلع  رهـش  لخاد  زا  بعـصم  ندیـسر  عقومب  مه  اهنآ 
رتشا میهاربا  نایرگـشل  هب  رازم  ماـنب  یلحم  رد  هرـصب  ياـهورین  هکنآ  زا  سپ  . دـندیدرگ ریگتـسد  رتـشا  میهاربا  هلیـسوب  هماـن  نیلماـح  یلو 

نوناقب انب  کـلام  شردـپ  زا  هک  دوخ  هحفـص 367 ] ریظنیب [  تداشر  اب  میهاربا  تفرگرد و  اهنآ  ناـیم  یتخـس  گـنج  دـندومن  دروخرب 
هب مامت  هلجع  اب  زین  ریبز  نب  بعصم  دیدرگ و  لوتقم  عیطم  نب  هللادبع  هکیروطب  تخاس  مدهنم  ار  نمـشد  ياهورین  دوب  هدرب  ثراب  ثراوت 
وا رـسپ  شنز  تسدب  ناورم  ندش  هفخ  زا  سپ  هک  هدـش  هتفگ  شخب  نیا  مود  لصف  رد  : دایزنبا اب  راتخم  گنج  . دومن ینیـشنبقع  هرـصب 

تفرگ تعیب  مدرم  زا  هکنآ  زا  سپ  دوب و  زاـبگنرین  رگهلیح و  شردـپ  دـننام  مه  کلملادـبع  . دـیدرگ يوما  مجنپ  يهفیلخ  کلملادـبع 
تفلاخم رد  زا  ام  اب  قارع  زاجح و  دوشیم و  هیزجت  يوما  ياـفلخ  ورملق  مدرم  يا  : تفگ نینچ  هبطخ  داریا  زا  سپ  تفر و  عماـج  دجـسمب 
شاـشتغا تیبـلها  یهاوـخنوخ  ناوـنعب  ياهدـع  مه  قارع  رد  هتفرگ و  تعیب  مدرم  زا  دوـخ  يارب  زاـجح  رد  ریبز  نـب  هللادـبع  دـناهدمآرد ،
يریگولج نیفلاخم  شروش  زا  دننک و  ینابیتشپ  وا  زا  هک  درک  کیرحت  ار  هیماینب  فارـشا  دوخ  ریبدت  يرایـشوه و  اب  کلملادبع  . دننکیم

يروآعـمج رفن  رازه  داتــشه  رب  غلاـب  یئورین  هجیتـن  رد  دـندرک  تقفاوـم  دـیدج  يهـفیلخ  يأر  رکف و  اـب  مـه  هـیماینب  فارــشا  دــنیامن 
راتخم و هدرک و  هلمح  هفوکب  ءادتبا  هک  دومن  رومأم  ار  وا  تشاذگ و  دایزنبا  يهدهعب  ار  روبزم  ياهورین  لک  یهدنامرف  کلملادـبع  . دـش

دوخ یهدنامرف  تحت  يهدع  اب  دایزنبا  . دتـسرفب وا  يارب  ار  ریبز  نب  هللادـبع  رـس  دور و  هکمب  سپـس  دـنارذگب و  غیت  مد  زا  ار  شناهارمه 
لابقتـساب سنا  نب  دیزی  یهدنامرف  تحت  ار  دوخ  يهدع  نانامرهق  زا  رفن  رازه  هس  دیـسر  راتخمب  ربخ  نوچ  درک و  تکرح  لصوم  فرطب 

هلمح نانآب  تیب  لهاب  صالخا  يورین  نامیا و  تردق  اب  دسارهن و  ماش  نایهاپس  ترثک  زا  هک  دومن  واب  ار  مزال  شرافس  داتسرف و  دایزنبا 
اب لـصوم  یلاوـح  رد  تـفر و  شیپ  تعرـس  اـب  دوـب  راـتخم  قیـال  ریلد و  ناهدـنامرف  زا  یکی  هـک  سنا  نـب  دـیزی  هحفـص 368 ] دیامن [ .

دیدش يهلمح  کی  اب  اذهعم  دوب  هدش  رامیب  هار  نیب  رد  هکنیا  اب  دش و  وربور  دندوب  رفن  رازه  تسیب  دودح  رد  هک  دایزنبا  شیجلاۀـمدقم 
يزوریپ نیا  زا  هک  قارع  رکاسع  دیسرارف و  بش  عقومنیا  رد  . دومن راداو  ینیـشنبقعب  ار  هیقب  هتـشک و  ار  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  یناهگان  و 

تشپ زا  باتفآ  هکنآ  زا  شیپ  بش  نآ  يادرف  یلو  دنریگب  رس  زا  ار  يزوریپ  حتف و  نیا  هک  دنتشاد  ار  ادرف  مدهدیپس  راظتنا  دندوب  دنـسرخ 
دش و لزلزتم  يدح  ات  قارع  رکاسع  يهیحور  . دوب هدرک  میلست  نیرفآ  ناجب  ناج  يرامیب  تدش  زا  اهیقارع  ریلد  هدنامرف  دشکب  رـس  هوک 

راتفرگ هکنیا  زا  شیپ  هک  دـنداتفا  رکف  نیاب  درک و  دـهاوخ  يربهر  ار  ام  یـسک  هچ  تسا  هتـشذگرد  اـم  هدـنامرف  هک  ـالاح  دـنتفگیم  مهب 
رهـش نآ  رد  هک  ار  دوخ  يورین  يهیقب  هفوک  رد  ربخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  راتخم  یفرط  زا  . دننک ینیـشنبقع  هفوکب  دنوش  يوما  نایرگـشل 

رد الامتحا  یفیلکتـالب و  لاـح  رد  هک  قباـس  یمازعا  يورین  هب  کـمک  يارب  رتشا  میهاربا  یهدـنامرف  تحت  درک و  يروآعمج  دوب  هدـنام 
راتخم نانمـشد  دیدرگ  رود  راتخم  زا  دش و  جراخ  هفوک  زا  لصومب  تکرح  دصقب  هک  رتشا  میهاربا  . دومن هناور  دندوب  ینیـشنبقع  ددص 

ورنیا زا  . دنرادرب نایم  زا  هدرک و  ریگتـسد  تسا  هدـنام  هفوک  رد  یلیلق  يهدـع  اب  طقف  هک  ار  راتخم  دـننک و  یـشبنج  هک  دـنداتفا  رکف  نیاب 
يارب هدش و  عمج  یعبر  نب  ثبش  هناخ  رد  دنتشگزاب و  رهش  هب  دندوب  هدرک  رارف  هفوک  زا  هک  نارگید  ثعشانبا و  رمش و  دعـس و  نب  رمع 
رتشا میهاربا  هحفـص 369 ] لابند [  نارتش  نیرتکباچ  اب  رفن  کی  اروف  دش  ربخاب  هیـضق  نیا  زا  هک  راتخم  . دندیـشکیم هشقن  راتخم  نتـشک 

میهاربا . دـناسر ار  وا  ماغیپ  دیـسر و  میهارباب  طاباس  رد  راتخم  دـصاق  دـید  یهاوخ  هتـشک  ارم  الا  درگرب و  اروف  هک  داد  ماغیپ  واب  داتـسرف و 
هتفرگ و میمصت  وا  لتقب  دندوب  راتخم  فلاخم  هک  مه  هفوک  فارـشا  تشگزاب و  رتمامت  هچ  ره  تعرـسب  ربخ  نیا  ندینـش  ضحم  هب  رتشا 
رد راـتخم  . دـندوب هداتـسرف  راـتخم  شیپ  ینلع  يهزراـبم  يارب  زین  ار  یهورگ  هداتـسیا و  هفوک  جراـخ  رد  دـندوب  هدیـشوپ  هرز  هکیلاـح  رد 

هلصافالب دیـسر و  رظن  هب  یکاخ  درگ و  رود  زا  ناهگان  هک  دوب  هتخود  رتشا  میهاربا  هارب  مشچ  دینارذگیم و  ار  یبارطـضارپ  قئاقد  عقومنیا 
دیهج و دوخ  بسا  رب  اروف  دیـشک و  یتحار  سفن  میهاربا  ندـید  زا  راتخم  . دیـسر راتخم  کمکب  عقومب  الماک  دـش و  نایامن  رتشا  میهاربا 
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نـالوجب ار  دوخ  ریـشمش  دوب  کـلام  راـگدای  تعاجـش  رد  هک  رتـشا  میهاربا  . تشاذـگ راـک  ناـیرج  رد  ار  وا  تفاتـش و  میهاربا  لابقتـساب 
تالمح اب  نانچ  دهد  نانآب  یتصرف  هکنیا  نودب  درک و  هلمح  دندوب  ماما  يهلتق  زا  نانآ  بلغا  هک  هفوک  فارشا  عمجت  لحم  هب  دروآرد و 

بیرق هلمح  نیا  رد  . تسا هدـش  رادومن  نیفـص  گنج  رد  رتشا  کلام  تسد  یئوگ  هک  دیـشاپ  مه  زا  ار  اـهنآ  فوفـص  دوخ  عیرـس  دـنت و 
هک يزوریپ  نیا  زا  راتخم  دندومن  رارف  هریغ  رمش و  دننام  مه  ياهدع  هدش و  ریگتسد  مه  ياهدع  هدیدرگ و  لوتقم  نانمـشد  زا  رفن  داتـشه 
رد هیماینب  ياهورین  هدنامرف  . دندروآ شروضحب  ار  دعـس  نب  رمع  داد  روتـسد  هاگنآ  درک و  يرازگـساپس  ادخ  هاگردـب  دـیدرگ  شبیـصن 

عـضو نیاب  هکنیا  زا  رمع  يا  دیـسرپ  راتخم  . تشاد یبارطـضارپ  تلاح  دـیدیم  زجاع  نوبز و  راتخم  ربارب  رد  راـتفرگ و  ار  دوخ  هک  ـالبرک 
يدش و دایزنبا  ياهورین  هدـنامرف  هکنیا  زا  تفگ  راتخم  ! تسادـخ ریدـقت  داد  باوج  رمع  هحفـص 370 ] یئوگیم [ ؟ هچ  ياهدش  راتفرگ 

ير مکاح  ع )  ) نیـسح نتـشک  زا  سپ  هک  دوب  رارق  تفگ  راتخم  ! دوب ادخ  ریدقت  مهنآ  هک  داد  باوج  دعـسنبا  ؟ یئوگیم هچ  یتفر  البرکب 
ادـخ ریدـقت  هب  ار  راـک  همه  وت  هک  ـالاح  تفگ  راـتخم  ! تساوخن هک  دوب  ادـخ  ریدـقت  مهنآ  تفگ  دعـس  نب  رمع  ؟ يدـشن ارچ  سپ  يوـش 

دز و قرب  اوه  رد  يریـشمش  هلمج  نیا  نایب  اب  . ددرگیم ماجنا  نونکا  مهنآ  هک  تسا  هدنام  وت  يهرابرد  زین  ادخ  رگید  ریدـقت  کی  ینادـیم 
هداتسرف هنیدمب  ماما  هلتق  ریاس  ياهرـس  اب  ات  دنرادهگن  ار  رـس  نآ  داد  روتـسد  راتخم  ! تخادنا نیمزب  رتولج  مدق  دنچ  ار  دعـس  نب  رمع  رس 

دندش و هدنارذگ  غیت  مد  زا  دنتشاد  تکرـش  فلتخم  نیوانعب  البرک  يهعجاف  رد  هک  یـصاخشا  زا  رفن  هاجنپ  تسیود و  زور  نامه  دوش و 
وا هک  دسیونیم  نینچ  یمق  ثدحم  دعـس  نب  رمع  لتق  دروم  رد  . دروآرد راتخم  ریخـست  طلـست و  تحت  رد  ار  هفوک  رهـش  یلکب  لمع  نیا 

شیارب راـتخم  زا  هک  دوـب  هداد  رارق  هطـساو  دوـب  رتیمارگ  راـتخم  شیپ  مدرم  همه  زا  هدوـب و  ع )  ) یلع شیوـخ  هک  ار  هدـعج  نب  هللادـبع 
هفوک زا  هکنیا  طرشب  تسا  ناما  رد  هدزن  رس  یثدح  وا  زا  هکیمادام  هک  دوب  هداد  واب  ولهپ  ود  همانناما  ۀحلصم  مه  راتخم  دریگب و  همانناما 
مامح ارنآ  هک  یلحم  بناجب  دش و  جراخ  دوخ  هناخ  زا  رمع  اذل  هتفرگ  وا  لتقب  میمـصت  راتخم  هک  دـنداد  ربخ  دعـس  نب  رمعب  . دوشن جراخ 

رد تفگ  صخـش  نآ  دومن  نایب  ار  بلطم  دوخ  نایلاوم  زا  یکی  هب  اـجنآ  رد  هحفـص 371 ] دوش و [  یفخم  اجنآ  ات  تفر  دندیمانیم  رمع 
اجنیا هدـش و  جراـخ  هفوک  زا  وت  هک  تسا  رتگرزب  نیا  زا  هثداـح  مادـک  دـهدن و  يور  وت  زا  ياهثداـح  هک  تسا  هدـش  طرـش  وت  هماـنناما 

هک دـنداد  ربخ  راتخم  هب  يوسنآ  زا  تشگرب و  شاهناخب  دعـس  نب  رمع  نکن  تسرد  دوخ  يارب  هناهب  هار  درگرب و  هناـخب  رتدوز  ياهدـمآ 
رمع يهناخب  رفن  ود  اب  ار  ةرمعوبا  هاگنآ  دیامن  شزاب  دراد  ندرگ  رد  هک  يریجنز  دناوتیمن  زگره  تفگ  هتفر  نوریب  دوخ  هناخ  زا  دعسنبا 

وا ریشمش  برضب  ةرمعوبا  دروخ  نیمز  دیچیپ و  شاهبج  هب  شیاپ  تساخرب و  دعسنبا  نک  تباجا  ار  ریما  تفگ  ةرمعوبا  داتسرف  دعـس  نب 
صفح ؟ یسانشیم ار  رس  نیا  تفگ  دوب  هتسشن  شرانک  رد  هک  دعس ) نب  رمع  رسپ   ) صفح هب  راتخم  . دروآ راتخم  دزن  ار  شرس  هتـشک و  ار 

و ع )  ) نیـسح ياجب  رمع  تفگ  هاـگنآ  دـننک  قحلم  شردـپ  هب  زین  ار  وا  داد  روتـسد  راـتخم  درادـن  یبوخ  وا  زا  سپ  یگدـنز  يرآ  تفگ 
ندش هتشک  [ . 346 . ] تسا هدـشن  ءادا  اهنآ  ناتـشگنا  زا  یکی  قح  مشکب  ار  شیرق  عبر  هس  رگا  ادـخب  یلو  نیـسحلا  نب  یلع  ياجب  صفح 

ندیماشآ ندروخ و  منکن  كاپ  نانآ  دوجو  زا  ار  نیمز  ات  نم  هک  دینک  ریگتسد  ار  ع )  ) نیسح هلتق  تفگ  راتخم  دسیونیم  يربط  : ماما ۀلتق 
تسد و هتفرگ و  دندوب  هتخادنا  دوخ  نابـسا  مس  ریز  ار  وا  رهطم  ندب  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  ار  یناسک  ءادـتبا  دـشابیمن و  اراوگ  میارب 

هکیروطب دندیناود  بسا  اهنآ  ياهندب  رب  هاگنآ  دنتـسبب و  مکحم  مه  رانک  رد  دندوب  هدرکورف  نیمز  رد  هک  ینهآ  ياهخیم  هب  ار  اهنآ  ياپ 
نب نمحرلادـبع  مه  اـب  هک  ار  يدرم  ود  سپـس  و  هحفـص 372 ] دـندینازوس [ . شتآ  رد  ار  اهنآ  لاحنآ  رد  دـش و  هعطق  هعطق  ناـشداسجا 
دوب هدـش  یفخم  شاهناـخ  رد  هک  ار  یحبـصا  یلوخ  اـت  داتـسرف  ار  ةرمعوـبا  دـندینازوس و  شتآ  رد  هدز و  ندرگ  دـندوب  هتـشک  ار  لـیقع 

رد هک  ینز  نامه   ) یلوخ نز  دوب  هدش  ناهنپ  الخلاتیب  رد  شسرت  لوه و  زا  وا  دنتخیر  یلوخ  هناخب  راتخم  نیرومأم  یتقو  دننک  ریگتسد 
اب تساجک  وا  منادیمن  تفگیم  شنابز  اب  هکیلاح  رد  دوب ) هدرک  شاخرپ  لزنمب  ماما  رـس  ندروآ  هارمه  تلعب  یلوخ  اب  مرحم 61  بش 11 

لتاق هک  ار  لیفط  نب  میکح  . دندز ششتآ  راتخم  روتسدب  دندیناسر و  لتقب  هدرک و  ریگتسد  ار  وا  سپ  دادیم  ناشن  ار  یلوخ  ياج  شتسد 
نامه اب  دش و  هتخود  راویدب  شنت  هک  دندز  ریت  ادنچ  شندـب  رب  دندیـشک و  راویدـب  خـیم  راهچ  هدرک و  ریگتـسد  دوب  لضفلاوبا  ترـضح 
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سپ ار  شدوخ  دندرک و  ناریو  هفوک  رد  ار  شاهناخ  داد  روتسد  راتخم  درک  رارف  هرـصب  هب  سنا  نب  نانـس  [ . 347 . ] درپس ناج  عیجف  عضو 
ار شیاهاپ  اهتسد و  سپس  ناتـشگنا و  راتخم  روتـسدب  دندرک  ریگتـسد  دوب  هدش  یفخم  هدمآ و  هیـسداقب  هدش و  جراخ  هرـصب  زا  هکنآ  زا 
رد ار  دعس  نب  رمع  هاپس  يهنمیم  هدنامرف  هک  جاجح  نب  ورمع  [ . 348 . ] دنتخادنا دوب  رپ  ناشوجتیز  زا  هک  یگید  هب  لاحنآ  رد  دندیرب و 

رارف دـش و  راوس  دوخ  رتش  رب  دوب  هدرک  توعد  هفوکب  ار  شترـضح  هتـشون و  همان  ع )  ) نیـسحب هک  دوب  یناسک  زا  تشاد و  هدـهعب  البرک 
. دندرک ادج  ندب  زا  ار  شرـس  نتـشک  زا  سپ  دنتفای و  دوب  هدمآرد  اپ  زا  یگنـشت  تدش  زا  هکیلاح  رد  ار  وا  راتخم  نارای  دناهتفگ  دومن و 

دندروآ راـتخم  دزنب  و  هحفـص 373 ] دندرک [ . شریگتـسد  رهـش  يهزاورد  رد  هک  دوب  رارف  لاح  رد  مه  يدـسا  لهاک  نب  ۀـلمرح  [ . 349]
زا یسوط  خیش  . دنتخاس لدبم  رتسکاخب  ار  شفیثک  يهشال  دنتخادنا و  شتآ  رد  ار  شنت  هدیرب و  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  داد  روتـسد  راتخم 

مدش و دراو  هبیط  يهنیدـمب  تعجارم و  همظعم  يهکم  رفـس  زا  نم  هک  دوب  تاونـس  زا  یکی  رد  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  ورمع  نب  لاهنم 
نم متفگ  ؟ تسا لاح  هچ  رد  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح  دیسرپ  نم  زا  راوگرزب  نآ  مدیدرگ . فرشم  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  ترضح  روضحب 
راب تفگ  ررکم  درک و  دنلب  اعدب  ار  دوخ  كرابم  تسد  راوگرزب  نآ  مدـید  هاگان  . مدـید هدـنز  ار  وا  مدـش  جراخ  هفوک  زا  هک  عقومنآ  رد 

یفقث يهدیبعیبا  نب  راتخم  مدید  مدش  هفوک  دراو  هنیدم  زا  نم  یتقو  دیوگیم  لاهنم  !! نک بیـصن  هلمرحب  ار  شتآ  نهآ و  ترارح  ایادخ 
هناخ زا  تساوخیم  هک  مدروخرب  يوب  متفای  تغارف  اهدیدزاب  دـید و  زا  هکیعقوم  اذـل  متـشاد  تقافر  یتسود و  راتخم  اب  نم  هدومن ، جورخ 
ماما يهلتق   ) نتـشک يهرابرد  ارچ  یتفگن ، دابکرابم  ارچ  يدـمآ ، ام  دزن  رید  ارچ  لاهنم ! يا  تفگ  داتفا  نمب  وا  مشچ  هکنیمه  دـیآ . نوریب 

نانچمه ماهتشگرب  هکم  ترفاسم  زا  هک  تسا  يزور  دنچ  ماهدوبن  رهش  نیا  رد  نونک  ات  نم  ریمالا ، اهیا  متفگ  ؟ يدومنن تکرـش  ام  اب  (ع ))
زا يو  هک  متفایرد  روطنیا  نم  داتـسیا ، دیـشک و  نانع  راتخم  میدیـسر  هفوک  يهساـنکب  اـت  میتفریم  هار  میدوب و  وگتفگ  لوغـشم  راـتخم  اـب 

یلوط . میدومن ریگتـسد  ار  لهاک  نب  ۀلمرح  هک  ارت  داب  هدژم  ریما  دنتفگ : دندمآ و  راتخم  دزن  هب  یهورگ  مدـید  هاگان  . دربیم راظتنا  یـسک 
، دندومن رـضاح  ار  نادالج  ات  داد  روتـسد  هاگنآ  میدرک ، ریگتـسد  ارت  هک  دمحلا هللا  تفگ  واب  راتخم  دندروآ  ار  هلمرح  مدـید  هک  دیـشکن 
دندروآ و ین  ياههتسد  درک  رما  نآ  زا  دعب  دندیرب  ار  هلمرح  ياهاپ  اهتسد و  ناشیا  ات  داد  روتـسد  نادالج  هحفص 374 ] روضح [  زا  سپ 

تفگ نمب  راتخم  ! هللا ناحبـس  متفگ : بجعت  يور  زا  مدش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  نم  یتقو  ! دـندنکفا شتآ  نایم  رد  ار  هلمرح  دـندز و  شتآ 
هک دوب  ظاحل  نیدـب  نم  حـیبست  متفگ  ؟ تسیچ یتفگ  حـیبست  عقومنیا  رد  وت  هکنیا  تهج  یلو  تسوکین  تقو  همه  نتفگ  حـیبست  ار  ادـخ 
نم متفگ  یتقو  ؟ تسا لاح  هچ  رد  هلمرح  دومرف : نمب  راوگرزب  نآ  مدیسر  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  ترضح  روضحب  هکم  رفـس  نیا  رد  نم 

: تفگ درک و  نیرفن  هلمرح  قـح  رد  تشادرب و  اعدـب  ار  دوـخ  كراـبم  تسد  ترـضحنآ  مدـش  جراـخ  هتـشاذگ و  هدـنز  هفوـک  رد  ار  وا 
حیبست ار  ادـخ  اذـل   ) مدومن هدـهاشم  ار  راوگرزب  نآ  ياعد  رثا  زورما  نم  نوچ  ! يامرف بیـصن  هلمرحب  ار  شآ  نهآ و  ترارح  اراگدرورپ 

زا يو  مدـید  هاگان  يرآ ، مدروخ  مسق  نم  . يدینـش ع )  ) نیدـباعلانیز ترـضح  زا  ار  نیرفن  نیا  وت  ایآ  هک  داد  دـنگوس  ارم  راتخم  .( متفگ
هجوتم دش و  راوس  نآ  زا  دعب  دومن  ینالوط  یلیخ  ار  هدجس  تفر و  هدجـسب  زامن  زا  دعب  دروآ و  ياجب  زامن  تعکر  ود  دش و  هدایپ  بسا 

میدیـسر نم  هناخردب  هکنیمه  میداتفا  هارب  رگیدکی  اب  تشگرب و  نم  بناجب  تسا  هتخوس  وا  سحن  ندب  دید  یتقو  دـیدرگ  هلمرح  دـسج 
تفگ مباوج  رد  . دش دهاوخ  مراختفا  ثعاب  یئامن  لوانت  نم  ياذغ  زا  يراذگب و  مدق  لزنم  رد  یئامرف و  فرشم  ارم  رگا  ریمالا  اهیا  متفگ 

باجتسم نم  تسدب  ار  اعد  راهچ  نآ  اناوت  يادخ  هدرک و  هحفص 375 ] اعد [  راهچ  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  یئوگیم  وت  لاهنم  يا 
یسلجم همالع  [ . 350 . ] تفرگ مهاوخ  هزور  ار  زورما  تمعن  نیا  هنارکـشب  نم  ؟ مروـخب اذـغ  موـش و  هداـیپ  یئوـگیم  نمب  مه  زاـب  هدوـمن 

داتسرف و وا  رس  رب  دوخ  باحصا  زا  یعمج  اب  ار  ةرمعوبا  سپ  تخیرگ  هیداب  يوسب  نوعلم  نآ  درک  بلط  ار  رمـش  راتخم  نوچ  دسیونیم 
تمدخ دنتفرگ و  ار  وا  دش  هدنامرد  تحارج  يرایسب  زا  هکنآ  ات  درک  رایسب  گنج  زین  دوخ  نوعلم  نآ  دندرک  رایسب  هلتاقم  وا  ناهارمه  اب 
تیاورب دـش و  لحمـضم  شندـب  همه  هکنآ  ات  دـندنکفا  نغور  نایم  رد  ار  نوعلم  نآ  دـندیناشوج و  ینغور  دومرف  راتخم  دـندروآ  راتخم 
یـضعب هک  نابراس   ) ار میلـس  نب  لدجب  .و  داتـسرف راتخم  يارب  ار  شرـس  تخادنا ) اهگـس  ولج  ار  شدـسج   ) تشک و ار  وا  ةرمعوبا  رگید 
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راتخم تسا  هتشادرب  ار  شرتشگنا  هدرک و  عطق  ار  ترضح  نآ  كرابم  تشگنا  هک  دنتفگ  دندروآ و  راتخم  دزنب  دناهتـشون ) دیزی  نب  لهف 
دوب و ترضحنآ  نالتاق  بلط  رد  هتـسویپ  راتخم  . دش لصاو  منهج  هب  ات  دیطلغ  دوخ  نوخ  رد  هاگنآ  دندیرب و  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  دومرف 
زا هک  ار  دوخ  ياقآ  هک  ياهدـنب  مـالغ و  ره  هک  درکیم  ادـن  درکیم و  بارخ  ار  وا  هناـخ  تخیرگیم  هک  ره  تشکیم و  تفاـییم  ار  هک  ره 

ار ناشیاهاقآ  نامالغ  زا  يرایـسب  سپ  مشخبیم  هزئاج  منکیم و  دازآ  ار  مالغ  نآ  نم  دروآ  نم  دزنب  ار  شرـس  دشکب و  دشاب  ماما  نالتاق 
ناگرزب رتشا  میهاربا  کمکب  هک  راتخم  : ریمن نب  نیصح  دایزنبا و  لتق  هحفص 376 ] [ . ] 351 . ] دندروآ وا  تمدخب  ار  اهنآ  رس  دنتشک و 

هک دومن  ساسحا  دوب  هدرک  هیفـصت  نانآ  دـیلپ  دوجو  زا  ار  هفوک  طیحم  هدـیناسر و  ناـشلامعا  رفیکب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ماـما  يهلتق 
ثداوح دجوم  یلصا و  لماع  هک  تسا  دایزنبا  يوسب  یـشکرگشل  تبون  نونکا  هدش و  فرطرب  نیفلاخم  نانمـشد و  شروش  رطخ  رگید 

یئامیپهار نمض  میهاربا  دومن و  مازعا  هناجرم  رسپ  ندرک  بوکرـس  يارب  لصوم  فرطب  اددجم  ار  رتشا  میهاربا  ورنیا  زا  تسا  هدوب  البرک 
ياهيزوریپ زا  اهنآب  دومن و  دروخرب  دندوب  ینیشنبقع  لاح  رد  فیلکتالب و  هک  سنا  نب  دیزی  نایرگشل  هب  دوخ  ریسم  رد  نمشد  يوسب 

اب لصومب  ندیـسر  زا  سپ  میهاربا  . دومن دوخ  نایهاپـس  ءزج  مه  ار  اهنآ  درک و  تیوقت  ار  ناـشيهیحور  هتفگ و  نخـس  هفوک  رد  هلـصاح 
هکنیا اب  تفرگرد و  یتخـس  گنج  نوشق  ود  نیب  . دـندومن یقالت  دـندوب  هدـش  فرـصتم  ار  اجنآ  هدـمآ و  ماش  زا  البق  هک  داـیزنبا  يورین 

لوتقم و ماش  نایهاپـس  زا  يدایز  دادـعت  نانآ  ياهيراکادـف  اهیروالد و  رثا  رد  اذـهعم  دـندوب  اهیقارع  ربارب  نیدـنچ  داـیزنبا  نایرگـشل 
میهاربا فده  [ . 352 . ] دیدرگ ادج  نت  زا  شرـس  دش و  هتـشک  اهیقارع  تسدب  دوب  دایزنبا  ياهورین  يهدـنامرف  هک  مه  ریمن  نب  نیـصح 

لتاق داـیزنبا  امـش  بولطم  کـنیا  نید  ناراـی  يا  قح و  يهعیـش  يا  دزیم  داـیرف  تهجنیدـب  دـبای  تسد  داـیزنبا  دوخب  هک  دوب  نیا  رتشا 
لاس 67 ياروشاع  زور  رد  هکنیا  ات  دیماجنا  لوطب  نانآ  نیب  گنج  هرخالاب  درب  نوریب  تمالسب  ناج  هکرعم  زا  ادابم  تسا  یلع  نب  نیسح 

شدیلپ هثج  هحفص 377 ] دش و [  لصاو  منهجب  رتشا  میهاربا  بانج  ریشمشب  نوعلم  دایزنبا  تداهش ) زا  سپ  لاس  شـش  تسرد   ) يرجه
دندرب و راتخم  دزن  هفوکب  نایماش  ناهدنامرف  زا  یعمج  عالکلايذ و  نب  لیجرش  ریمن و  نب  نیصح  رس  اب  ار  شـسحن  رـس  دندینازوس و  ار 

يراث یل  كردا  يذلا  دمحلا هللا  : دومرف ماما  دومن  لاسرا  داجس  ترضح  تمدخب  زین  وا  داتـسرف  هیفنح  نب  دمحم  دزن  هکمب  ار  اهنآ  راتخم 
ياهتیرومأم لغاشم و  نتشون  لوئسم  البرک  رد  هک  ار  قیلخابا  مانب  یـصخش  راتخم  نیرومأم  [ . 353 . ] اریخ راتخملا  هللا  يزج  يودع و  نم 

ار وا  دوخ  تفرگ و  يو  زا  ار  ماما  يهلتق  يهیلک  یماسا  تروص  راتخم  دندرب ، راتخم  شیپ  ار  وا  هدرک و  ریگتسد  دوب  صاخشاب  يراذگاو 
رومأم ای  اههمیخ و  ندز  شتآ  رومأم  هک  یصاخشا  . دندومن ریگتسد  بیقعت و  ار  ماما  يهلتق  يهیقب  تروص ، يور  زا  سپـس  دز  ندرگ  زین 

دندینارذگ غیت  مد  زا  ار  اهنآ  دیدش  ياهتازاجم  زا  سپ  ریگتـسد و  امومع  دندوب  باحـصا  مشاهینب و  نیلتاق  ای  بآ و  ندرب  زا  يریگولج 
يهدـع یمزراوـخ  لـقن  هب  اـنب  دیـسر و  لـتقب  راـتفرگ و  دوـب  هتفر  ـالبرکب  یناوـنع  ره  هب  یمـسر و  مسا و  ره  هب  یـسک  ره  یلک  روـطب  و 

[ . 354 ! ] دناهدوب رفن  رازه  تشه  لهچ و  زا  زواجتم  رتشا  میهاربا  هلیسوب  ماش  هرصب و  رد  هچ  راتخم و  تسدب  هفوک  رد  هچ  ناگدشهتـشک 
هحفص 378 ] ] 

ریبز نب  بعصم  اب  راتخم  گنج 

ياهروشک عقومنآ  رد  هک  دیدرگ  مولعم  هتشذگ  لوصف  بلاطمب  هجوت  اب  . دش راتخم  رس  وا  شوختسد  دش  رادرـس  رـس و  بعـصم  هک  دعب 
ریبز نب  بعصم  شردارب  يهلیسوب  دوب و  هدرک  مالعا  ار  دوخ  تفالخ  زاجح  رد  ریبز  نب  هللادبع  - 1: دوب هدش  میسقت  تمسق  هس  هبیمالسا 
سپ درکیم و  تموکح  ماش  رد  يوما  يهفیلخ  نیمجنپ  ناورم  نب  کلملادـبع  - 2. دندوب هتفرگ  تعیب  وا  يارب  نآ  یلاوح  هرـصب و  رد  زین 
هبلغ دوخ  يابقر  ریاس  رب  دوب  ددص  رد  هتشاد و  فرـصت  رد  ار  هفوک  زین  راتخم  - 3. دوب هدش  عطق  یلکب  قارع  رد  وا  ذوفن  راتخم  جورخ  زا 

تـسکش زا  سپ  ناورم  نب  کلملادـبع  . دـنادرگرب تیبلهاب  ار  تفالخ  هدروآ و  مچرپ  کی  تحت  ار  یمالـسا  ياـهروشک  ماـمت  دـیامن و 
ناـیم زا  ریبز ) نب  هللادـبع   ) كرتشم بیقر  يهلیـسوب  ار  راـتخم  هک  داـتفا  رکف  هحفـص 379 ] نیاب [  دایزنبا  لتق  لـصوم و  رد  ماـش  رگـشل 
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صوصخم نیرومأم  هلیـسوب  تهجنیدب  دروخن  تسکـش  راتخم  زا  قارعب  يدـعب  هلمح  عقوم  رد  ات  دـیامن  فیعـضت  ار  وا  لقاال  ای  درادرب و 
دمحم زا  دوخ  ياهراک  رد  راتخم  تسنادیم  هک  ریبز  نب  هللادبع  [ . 355 . ] درک کیرحت  راتخم  گنجب  ار  وا  داتسرف و  ماغیپ  ریبز  نباب  دوخ 

ای هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  سک  دوب  هکم  رد  عقومنآ  رد  هک  هیفنح  دمحم  شیپ  دربب  نیب  زا  ار  وا  هاگهانپ  هکنیا  يارب  دریگیم  روتسد  هیفنح 
ریبزنبا ربارب  رد  دنتـسناوتیمن  دـندوب  هکم  رد  مشاهینب  زا  نت  دـنچ  اب  هک  هیفنح  دـمحم  ! یـشاب گرم  يهدامآ  اـی  ینک و  تعیب  نمب  دـیاب 
درومنیا رد  ات  هدب  تلهم  نمب  هام  ود  تفگ  ریبز  نباب  دریگب  کمک  وا  زا  دناسرب و  راتخم  عالطاب  ار  بلطم  هکنیا  يارب  دننک و  یگداتسیا 
ینیرومأم تشادهگن و  هرصاحم  رد  مشاهینب  ریاس  اب  ار  وا  تفریذپ و  ار  وا  داهنشیپ  ریبز  نب  هللادبع  . مریگب میمصت  سپـس  منک و  یـسررب 

دمحم يهمان  نوچ  دـینادرگ . هاگآ  ریبزنبا  مادـقا  نیا  زا  ار  وا  تشون و  راتخمب  ياهماـن  هیفنح  دـمحم  . دومن نییعت  اـهنآ  تبقارم  يارب  زین 
دمحم صالختـسا  يارب  ةرامع  نب  نایبط  یهدنامرف  تحت  ار  دوخ  دارفا  نیرتروسج  زا  ياهدع  اروف  دیـسر  راتخم  تسدـب  هفوک  رد  هیفنح 

ریبزنبا دوب و  هدنامن  یقاب  هحفص 380 ] رتشیب [  زور  ود  هررقم  تلهم  زا  هک  دیسر  هکمب  یعقوم  راتخم  یمازعا  يورین  . داتسرف هکمب  هیفنح 
هیفنح و دـمحم  دـندرک و  هلمح  هب  عورـش  هکمب  دورو  ضحم  هب  راـتخم  نارادـفرط  ! تساوـخیم تعیب  هتـشاذگ و  راـشف  تـحت  ار  دـمحم 

هیفنح دمحم  یلو  دندرک  عورش  ار  گنج  رهـش  ياههچوک  رد  راتخم  يورین  . داتفا عافد  رکفب  مه  ریبزنبا  دندومن و  صلختـسم  ار  شنارای 
مه امـش  مدرک  ادیپ  تاجن  نم  هک  الاح  تفگ  راتخم  نایرگـشل  هب  یتح  دش و  يزیرنوخ  گنج و  زا  عنام  ادـخ  يهناخ  مارتحا  ظفح  يارب 

يارب هدـید و  ورین  هیهت  جراوخ  کمک  اب  هرـصب  رد  ریبز  نب  بعـصم  هثداح  نیا  اب  نامزمه  . دـش جراـخ  هکم  زا  زین  دوخ  دـیدرگرب  هفوکب 
ار دوخ  نایرگـشل  دزابب  ار  دوخ  هکنیا  نودـب  دوب  هدـش  زوریپ  حـتاف و  یلبق  ياهگنج  رد  هک  راتخم  . تفریم هفوک  فرطب  راتخم  اـب  گـنج 

راتخم دندرک  ینیشنبقع  هفوکب  ناشیرپ  عضو  اب  ناشدوخ  دش و  هتـشک  نانآ  هدنامرف  یلو  داتـسرف  بعـصم  هلباقمب  یئورین  هدرک و  عمج 
اوق دیدجت  يارب  راچان  دنک  تمواقم  اهنآ  ربارب  رد  تسناوتن  هرـصب  نایهاپـس  ترثک  تلعب  اما  تفرگ  هدـهعب  دوخ  ار  اهنآ  یهدـنامرف  اروف 

هقوذآ بآ و  ندیسر  عنام  درک و  هرصاحم  ار  هرامالاراد  بعصم  . درب هانپ  هرامالارادب  نانمشد  دایز  راشف  رثا  رد  درک و  ینیشنبقع  هفوکب 
هطقن کی  زا  دنیایب و  نوریب  هرامالاراد  زا  هک  درک  داهنشیپ  دندوب  رصق  لخاد  هک  دوخ  ناهارمه  هب  راتخم  یتدم  زا  سپ  دش  رـصق  لخادب 

اب هفوک  يرادنامرف  رد  زا  راتخم  هارمهب  تفرگ و  رارق  رفن  تسیب  شریذپ  دروم  طقف  داهنشیپ  نیا  دنور  نوریب  هتفاکـش و  ار  هرـصاحم  طخ 
( ار لیف  دـنزب  دـش  رپ  وچ  هشپ   ) لولدـمب رمالارخآ  دندیـشک  نوخ  كاخب و  ار  يداـیز  هدـع  هکنیا  اـب  دـنتخات و  نوریب  هتخآ  ياهریـشمش 

کلملادبع يهلمح  هحفص 381 ] دندز [ . هزین  هب  هدیرب و  ار  راتخم  رس  داد  روتسد  بعـصم  دنداتفا و  كاخب  بعـصم  نارادهزین  يهلیـسوب 
یئوگ هک  راتخم  ندش  هتـشک  اب  دـنک  فیعـضت  ای  لوتقم و  ار  راتخم  ریبز  نب  هللادـبع  هلیـسوب  تساوخیم  هک  ناورم  نب  کلملادـبع  : هفوکب

زین دوـخ  تخاـس و  هداـمآ  یئورین  اروـف  تهجنیدـب  . دوـب هدـنام  یقاـب  وا  يارب  ریبز ) نبا  هللادـبع   ) بـیقر کـی  طـقف  دیـشکیم  ارنآ  راـظتنا 
نیب زا  يارب   ) زاجح كاخب  هاگنآ  درب و  نوریب  بعـصم  گنچ  زا  ار  قارع  ات  درب  هلمح  هفوک  يوسب  ءادتبا  تفرگ  هدـهعب  ارنآ  یهدـنامرف 

ندیـسر زا  سپ  تخاس و  هدامآ  نایوما  نایرگـشل  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  دش  ربخاب  هیـضق  نیا  زا  هک  بعـصم  . دـیامن هلمح  ریبزنبا ) ندرب 
یلو دـش  هتـشک  کلملادـبع ) ردارب   ) ناورم نب  دـمحم  هچ  رگا  گنج  نیا  رد  تفرگرد و  نوشق  ود  نیب  یتخـس  گنج  هیماینب  ناـیهاپس 
هکنآ زا  سپ  . داتفا يوما  هفیلخ  تسدـب  الک  قارع  روشک  دـندش و  هتـشک  زین  یـسیع  شرـسپ  بعـصم و  هدروخ و  تسکـش  قارع  رکاسع 

يزوریپ حتف و  نیا  زا  کلملادبع  هکیلاح  رد  دندرب و  وا  شیپ  ار  بعـصم  يهدـیرب  رـس  تسـشن  تخت  هب  هفوک  هرامالاراد  رد  کلملادـبع 
ریبکت باجعتـسا  یتفگـش و  زا  سلجم  نارـضاح  زا  یکی  درکیم  هاگن  بعـصم  يهدیرب  رـس  هب  صوصخم  ربکت  اب  دوب و  مسبتم  نادـنخ و 

راتخم و روتسدب  ار  دایزنبا  رس  دایزنبا و  روتسدب  ار  یلع  نب  نیـسح  رـس  نم  تفگ  درمریپ  نآ  دیـسرپ  ار  ریبکت  ببـس  کلملادبع  : تفگ
روتسد دش و  تشحو  راچد  نخس  نیا  زا  کلملادبع  ! ماهدید تخت  نیا  يور  رد  وت  روتسدب  ار  بعصم  رـس  بعـصم و  روتـسدب  راتخم  رس 

تسا مدرم  هحفـص 382 ] تربع [  يارب  راگزور  يهچیزاب  عقاو  رد  هک  ار  راکنا  لباقریغ  قح و  بلطم  نیا  . دندومن ناریو  ار  رـصق  نآ  داد 
دنـسم و نیمه  يور  هاگراب  نیا  دبنگ و  نیمه  ریزدـنپ  يور  زا  کلملادـبعب  تفگ  دنمـشوه  برع  يریپ ز  هردان  : دـنکیم نایب  نینچ  رعاش 
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هک رـسنایع  شیور  دیـشروخ ز  تعلط  نامـسآ  رپس  نوچ  يرـس  هزاتدابع  هاـشب  تفر  اـههچ  ملظ  داـیزنبا  رب  مدـید  مدوبهاـگهیکت و  نیا 
شرورپمغ رهاوخ  ناشفگشانیع  رون  ار  همطاف  یبن  طبس  نیسح  نادیهش  هاش  رـس  دوبادخ  لوسر  راتـسد  ثراو  ادف  رـسفا  رـس و  شرازه 

دعبرپس يورب  راتخم  رب  دب  رسهریخ  نآ  رـس  يزور  ود  دعبوا  رازآب  مصخ  رمک  هتـسب  وا  رامیب  ندرگ  رب  هلـسلسشرتخد  نانکهلان  نانزهنیس 
رب يدش  وت  نیهراگزور  رگید  وت  اب  دنک  هچ  ات  رانک  رد  تدوب  بعصم  رس  نیادش  راتخم  رس  وا  شوختسد  دش  رادرس  رـس و  بعـصم  هک 
زا کـلف  ینتسکـش  ناوتن  هک  تسیمـسلط  هچ  نیا  تسب  دـنب و  نیا  رد  هک  منیمه  تاـمریپ  خرچ  رگید  وت  اـب  دـنک  هچ  اـت  ریرـس  نیا  ربز 

هدش و طلسم  قارع  رب  کلملادبع  هکنآ  زا  سپ  : ریبز نب  هللادبع  اب  کلملادبع  گنج  . دش ریزارس  خرچ  نیا  مخ  ین  دش  ریـس  دوخ  شدرگ 
حرط ریبزنبا  یبوکرـس  يارب  ار  زاـجح  هب  هلمح  هشقن  اـت  دـیدرگ  راپـسهر  ماـش  فرطب  دومن  مکحم  روشک  نآ  رد  ار  دوخ  تفـالخ  هیاـپ 

راگزور مشچ  يزوتنیک  بلق و  تواسق  رد  هک  ار  فسوی  نب  جاجح  دـید و  هیهت  یئورین  تروشم  ماـجنا  ماـشب و  ندیـسر  زا  سپ  . دـیامن
رهـش نآ  رد  هکنآ  زا  سپ  تفر و  هنیدم  يوسب  ءادتبا ، جاجح  هحفـص 383 ] دومن [ . باختنا  هدع  نیا  یهدنامرفب  تسا  هدیدن  ار  شریظن 
عافد هکم  زا  تفرگ  میمصت  هدش و  تشحو  راچد  جاجح  دورو  ندینـش  زا  ریبزنبا  . دش هکم  هناور  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  کلملادبع  يارب 
درک هرصاحم  ار  رهش  نآ  هکمب  ندیسر  زا  سپ  جاجح  . دننک کمک  يوب  هک  دوب  هتشون  همان  زین  اهاج  ریاس  نمی و  هرصب و  هب  انمض  دیامن 
رگا دـناهدرک  بصغ  ار  تفالخ  يوما  يافلخ  هک  داد  خـساپ  ریبز  نب  هللادـبع  . ینک تعیب  کلملادـبعب  دـیاب  هک  داتـسرف  ماغیپ  ریبز  نباـب  و 

ياهرهـش زا  هکنیا  یمرگلدب  ار  ماغیپ  نیا  ریبزنبا  . دنک تعیب  نمب  کلملادـبع  دـیاب  تسا و  نم  قح  تفالخ  دوش  هعجارم  یمومع  راکفاب 
اب داد  روتـسد  جاـجح  یلو  داتـسرف  جاـجح  هب  داد  دـنهاوخ  رارق  هلمح  دروم  رـس  تشپ  زا  ار  جاـجح  دیـسر و  دـهاوخ  کـمک  واـب  رگید 
رد دـندرک  نارابگنـس  ار  هکم  سیبقوبا ) هوک  دـننام   ) هکمب فرـشم  تاعافترا  زا  دـندوب  هدروآ  هارمه  ماش  زا  هک  صوصخم  ياـهقینجنم 

هجیتنیب تمواقم  هک  درک  هدهاشم  یتقو  ریبز  نب  هللادبع  . دندرک زاب  يوما  نایرگشل  يورب  ار  اههزاورد  هدش و  شحوتم  رهـش  یلاها  هجیتن 
رظن مالعتـسا  وا  زا  تفر و  شردام  دزن  ورنیا  زا  دنک و  باختنا  دیاب  ار  یکی  تعیب  گرم و  زا  هک  دید  اریز  دنام  ددرتم  یهار  ود  نیب  تسا 

اهنآـب وت  هک  مرادـن  تسود  نم  تشاد و  ترفن  هیماینب  زا  مردـپ  تفگ  شرداـم  [ . 356 . ] تشاذـگ راک  نایرج  رد  الماک  ار  رداـم  درک و 
زا درواین و  تمواقم  هیماینب  نایهاپس  تالمح  ربارب  رد  اما  تخادرپ  عافدب  هدیشوپ و  ار  دوخ  هرز  تفریذپ و  ار  گرم  ریبزنبا  ینک  تعیب 

يوما يهفیلخب  ار  دوخ  يزوریپ  هحفص 384 ] جاجح [  بیترت  نیا  اب  دندرب و  کلملادبع  شیپ  هدیرب و  ار  وا  رس  جاجح  روتسدب  . دمآرد اپ 
یلاهاب دوب  بلقلایـسق  ثیبخ و  ةرطف  هک  جاجح  . دومن لاسرا  واـب  يزئاوج  هدرک و  ینادردـق  وا  تاـیلمع  زا  زین  کلملادـبع  داد  شرازگ 

یتأیه هکیروطب  درکن  يراددوخ  یمرشیب  تحاقو و  هنوگچیه  لامعا  زا  نانآ  دروم  رد  تسناوت  ات  دومن و  متس  ملظ و  رایسب  هنیدم  هکم و 
هدزتشحو اهنآ  نانخس  ندینش  زا  کلملادبع  . دندیناسر کلملادبع  عالطاب  ار  جاجح  ياهیرگمتس  هدومن و  تمیزع  ماشب  رهش  ود  نآ  زا 
هحفص 385 ] دیامن [ . عورش  نیمزرس  نآ  رد  ار  دوخ  ملاظم  اهیرگمتس و  يهلابند  ات  داد  لاقتنا  قارعب  زاجح  زا  ار  جاجح  دش و 

راتخم تامادقا  دروم  رد  ثحب 

تـسا هدش  هتفگ  یفلتخم  نانخـس  وا  تامادقا  راتخم و  جورخ  دروم  رددـحلم  لک  نم  راثلا  ذـخاب  اوناد  هطهر و  یبنلا و  طبـس  اورـصن  مه 
جورخ تموکح  تسایر و  يارب  وا  هک  تسنیا  رب  هدیقع  ار  یـضعب  دناهدرک و  یفرعم  توبن  یعدم  یتح  وگغورد و  رحاس و  ار  وا  ياهدع 
يهقرف درک و  توعد  هیفنح  دـمحم  تماـماب  ار  مدرم  وا  دـنیوگیم  نینچمه  . دوـب هداد  رارق  هناـهب  ار  ماـما  يهلتق  زا  یهاوـخنوخ  هدرک و 

رهاـظ يزور  هدـش و  بیاـغ  يوضر  هوک  رد  هک  دـننادیم  دوـعوم  يدـهم  ماـما و  نیرخآ  ار  هیفنح  دـمحم  هک  دروآ  دوـجوب  ار  هیناـسیک 
نـسح دنـسب  یـشک  خیـش  دـسیونیم  یـسلجم  موحرم  . دـشابیم ضقانتم  فلتخم و  راتخم  يهرابرد  مه  تایاور  ثیداـحا و  . دـش دـهاوخ 
لاملا مسق  و  انلمارا ، جوز  و  انراث ، بلط  انتلتق و  لتق  هناف  راتخملا  اوبست  ال  هحفص 386 ] دومرف [ : ع )  ) رقاب ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 

ام ياههویب  تفرگ و  نانمشد  زا  ار  ام  نوخ  صاصق  تشک و  ار  ام  يهلتق  وا  هک  اریز  دیهدن  مانشد  ار  راتخم  ینعی  [ . 357  ] ةرسعلا یلع  انیف 
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نابرق زور  رد  هک  هدرک  تیاور  کیرش  نب  هللادبع  زا  ربتعم  دنـسب  نینچمه  .و  درک جرخ  ام  هافر  يارب  یتسدگنت  رد  ار  لوپ  داد و  رهوش  ار 
وت دیسرپ  دومرف و  تعنامم  دسوبب  ار  بانجنآ  تسد  تساوخ  دش و  لخاد  هفوک  لها  زا  يدرمریپ  متفر  ع )  ) رقاب ترضح  تمدخ  ینم  رد 
ره مونشب و  امش  زا  ار  رما  تقیقح  مهاوخیم  نم  دنیوگیم و  رایـسب  نانخـس  نم  ردپ  يهرابرد  مدرم  مراتخم و  دنزرف  نم  تفگ  ؟ یتسیک

ادخب هللا ! ناحبـس  دومرف  ترـضح  ! دوب وگغورد  هک  دنیوگیم  تفگ  ؟ دـنیوگیم هچ  دومرف  ترـضح  . منک داقتعا  وا  قح  رد  دـیئامرفب  هچ 
درک و انب  ار  ام  يهدـش  بارخ  ياههناخ  وا  دوب و  هداتـسرف  راتخم  هک  دـش  هداد  يرز  زا  نم  رداـم  رهم  هک  داد  ربخ  ارم  مردـپ  هک  دـنگوس 

هدرک تیاور  داجس  ترضح  رسپ  رمع  زا  ربتعم  دنس  هب  زاب  .و  دنک تمحر  ار  وا  ادخ  سپ  درک  بلط  ار  ام  ياهنوخ  تشک و  ار  ام  نالتاق 
نوخ هک  ار  ادخ  منکیم  دمح  تفگ  دمآرد و  هدجـسب  دندروآ  مردپ  يارب  ار  دعـس  نب  رمع  دایز و  نب  هللادبع  رـس  نوچ  تفگ  هک  تسا 

راتخم هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ترضح  زا  ربتعم  دنـسب  زاب  و  [ . 358 . ] دهد ریخ  يازج  ار  راتخم  ادخ  تفرگ و  ام  نانمـشد  زا  ار  ام 
راتخم ناگداتسرف  نوچ  داتسرف  بانجنآ  تمدخب  قارع  زا  دنچ  يهیده  اب  تشون و  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  تمدخب  هحفص 387 ] ياهمان [ 

لوبق ار  نایوگغورد  يهیده  نم  دیوش  رود  هک  داتـسرف  ار  یـسک  ترـضح  دنوش  لخاد  هک  دندیبلط  تصخر  هدیـسر و  ماما  يهناخ  ردب 
ار ایادـه  دنتـشون و  ار  هیفنح  دـمحم  مان  نآ  ياجب  دـندرک و  وحم  ار  همان  ناونع  نالوسر  نآ  سپ  مناوخیمن  ار  ناشیا  يهماـن  منکیمن و 
نینموملاریما و اب  ادخ  لوسر  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  لقن  قداص  ترـضح  زا  قثوم  دنـسب  مه  سیردانبا  .و  دـندرب وا  شیپ 
ات دنهدیمن  باوج  اهنآ  سرب . نم  دایرفب  هک  دنزیم  ادص  هبترم  هس  ار  نانآ  زا  کی  ره  منهج  نایم  زا  یسک  دنرذگب و  طارص  رب  نینسح 

نیسح ماماب  ادخ  لوسر  هاگنآ  متـسه  وت  يهلتق  يهدنـشک  نم  هک  سرب  نم  دایرفب  نیـسح  ای  هک  دنزیم  ادص  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هک  نیا 
ترـضح تسا  یـسک  هچ  وا  دیـسرپ  يوار  دـهد  تاجن  شتآ  زا  ار  وا  ترـضحنآ  سرب و  وا  داـیرفب  وت  تفرگ و  وت  رب  تجح  هک  دـیامرف 

دـننادیم و بوخ  ار  وا  یعمج  تسا  فالتخا  راتخم  يهرابرد  هیماما  ياملع  نایم  رد  هک  دـسیونیم  یـسلجم  همالع  [ . 359  ] راتخم دومرف 
تماما و يوعد  درک و  جورخ  ع )  ) نیـسح ماما  نوخ  بلط  يارب  مه  راتخم  دوب و  یـضار  وا  جورخ  هب  نیدـباعلانیز  ماـما  هک  دـنیوگیم 

هداد رارق  هناهب  ار  رما  نیا  دوب و  تموکح  تسایر و  وا  ضرغ  هک  تسنآ  داـقتعا  ار  ءاـملع  یـضعب  دومنن و  يرگید  دوخ و  يارب  تفـالخ 
ربدت هدش  لقن  راتخم  حدم  رد  هک  ع )  ) همئا نانخس  رگا  دناهدرک و  هجوت  بلطم  تقیقحب  ءاملع  زا  يرایـسب  هکنادب  دسیونیم  امننبا  . دوب

ترـضح ياعد  تسا و  هدومرف  دیجمت  اهنآ  زا  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ینیدـهاجم  زا  وا  هک  دنتـسنادیم  دـندرکیم  هشیدـنا  و 
شیاعد دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  دوب و  هدیزگرب  ناکین  زا  ترضحنآ  هحفص 388 ] دزن [  رد  وا  هک  تسا  يراکشآ  لیلد  راتخم  يهرابرد  داجس 

یقیال ردتقم و  درم  کی  راتخم  هک  تسناد  دیاب  [ . 360 . ] تسا هزنم  يراک  نینچ  زا  ماما  دشیم و  یثبع  هدوهیب و  اعد  نآ  هدشن و  باجتسم 
دیگنج تشاد  تسد  رد  ار  قارع  زا  یتمسق  زاجح و  هک  ریبز  نب  هللادبع  اب  مه  وا  درکیم  گنج  ههبج  هس  رد  نامز  کی  رد  هک  تسا  هدوب 

ار دایزنبا  لصوم  رد  تساخرب و  یئوجهزیتسب  دوب  هفیلخ  ماش  رد  هک  ناورم  نب  کلملادبع  اب  مه  درک و  نوریب  هفوک  زا  ار  شاهدـنیامن  و 
نینچ هتبلا  . دـیناسر لـتقب  هفوک  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ماـما  يهلتق  عـقوم  ناـمه  رد  مه  تخاـس و  هدـنکارپ  ار  شنایرگـشل  لوـتقم و 

زا یضعب  دیاش  تفرگیم و  رارق  نانمـشد  یئوگدب  تمهت و  دروم  املـسم  دوب  هدمآرد  تفلاخم  رد  زا  همه  اب  هک  یعاجـش  قیال و  صخش 
هکیعقوم دوب و  مه  ینیدـتم  سانـشادخ و  صخـش  ینادراک  تقایل و  رب  هوالع  راـتخم  . دـشاب هدـش  هداد  وا  نیفلاـخم  فرط  زا  اهتبـسن  نیا 

لتقب دیاب  الا  دنیوج و  تئارب  وا  زا  زین  راتخم  ياهنز  بهذلا ) جورم  رد  يدوعسم  لقنب   ) داد روتـسد  بعـصم  دش  هتـشک  بعـصم  تسدب 
يهلتق اب  هزرابم  هار  رد  ار  دوخ  درکیم و  تدابع  اهبـش  دوب و  هزور  اهزور  تشاد و  نامیا  ادخب  هک  يدرم  زا  هنوگچ  ام  دنتفگ  اهنآ  دنـسر 

يارب نم  هک  دوب  نیا  راتخم  ياعدا  ! دش هتـشک  ات  درک  یگداتـسیا  ادـج  رما  نیا  رد  وا  نانز  زا  یکی  یتح  ؟ میئوج يرازیب  داد  نتـشکب  ماما 
رب هبلغ  يارب  یلو  دـینارذگ  غیت  مد  زا  ار  هلتق  مامت  دیـسر و  دوخ  دوصقمب  الماک  مه  راک  نیا  رد  ماهدرک و  مایق  ماما  يهلتق  زا  یهاوخنوخ 
ات دـشن  قفوم  دروآ  مچرپ  کی  تحت  ار  یمالـسا  ياهروشک  مامت  اهنآ  عمق  علق و  اب  تساوخیم  هک  ریبزنبا ) کلملادـبع و   ) دوخ ناـبیقر 
زا هچنآ  ارهاظ  اما  ؟ درکیم هدامآ  تیب  لها  تفالخ  يارب  ار  هنیمز  اعقاو  ای  دنک  تموکح  تساوخیم  شدوخ  هحفص 389 ] هک [  دوش  مولعم 
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لیقع نب  ملسم  يهلیـسوب  هفوک  رد  شاهناخ  راک  يادتبا  زا  دوب ، ربمغیپ  نادناخ  عفنب  یگمه  تفرگ  تروص  يو  تایح  رد  راتخم  يهیحان 
درف کی  ار  وا  يو  لمع  نیا  املـسم  داتفا و  دایزنبا  نادـنزب  وا  زا  يراداوه  تلعب  زین  ملـسم  تداهـش  زا  سپ  دوب و  نایعیـش  تیلاعف  زکرم 
رمع شرو  هریس و  زا  تبحـص  تفر و  ربنم  يالاب  دش  هفوک  دراو  هکیعقوم  مه  ریبزنبا  لماع  هکنانچ  دهدیم  ناشن  تیبلها  رادفرط  هعیش و 

بلاطیبا نب  یلع  شور  هریس و  بلاط  ام  دنتفگ  هدرک و  تفلاخم  راهظا  انلع  راتخم  نارای  زا  رگید  رفن  دنچ  سنا و  نب  دیزی  دومن  نامثع  و 
نیوانعب شنارای  و  ع )  ) نیـسح نتـشک  يارب  ـالبرک  رد  هک  ار  یناـسک  ماـمت  مه  جورخ  زا  سپ  و  [ . 361 . ] ناـمثع رمع و  شور  هن  میتـسه 
نیببـسم ماما و  يهلتق  زا  رفن  رازه  تشه  لهچ  زا  زواجتم  نتـشک  اب  وا  نیخروم  لـقنب  اـنب  دـیناسر و  رفیکب  دـندوب  هدرک  تکرـش  فلتخم 

رد . داد تسد  زا  هار  نیا  رد  زین  ار  دوخ  ناج  هدیدرگ و  تیب  لها  رطاخ  نیکـست  بجوم  ریبزنبا  هیماینب و  نایرگـشل  زا  البرک و  يهعجاف 
هدیناسر و نایاپ  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  راختفارپ  یناگدنز  خـیرات  تالاح و  حرـش  زاتمم و  تیـصخش  نایب  دروم  رد  ار  دوخ  باتک  اجنیا 
هک دنام  زاب  ام  زک  تسا  یـشقن  ضرغ  : يدعـس لجا  خیـش  لوقب  هک  مراد  ریخ  ياعد  راظتنا  مرتحم  ناگدـننک  هعلاطم  قیفوت  تلأسم  نمض 

45  / 3  / 14 یناپمک هللالضفیئاعد  ناشیورد  قح  رد  دنک  تمحرب  يزور  یلدبحاص  رگمیئاقب  منیبیمن  ار  یتسه 

یقرواپ

. مالسلاهیلع نیسحلا  دلوم  باب  ۀجح  باتک  یفاک  لوصا  [ 1]
يدراطع ص 308. يهمجرت  يرولا  مالعا  [ 2]

یناجنز ص 13. يهمجرت  سواطنبا  فوهل  باب 3 -  دلج 2  دیفم  داشرا  [ 3]
خیراوتلا ص 234. بختنم  [ 4]

. نییبلاطلا لتاقم  [ 5]
نویعلا ص 278. ءالج  [ 6]

ثیدح 3. سلجم 28  قودص  یلاما  [ 7]
نویعلا ص 281. ءالج  [ 8]

. ] نیسح ص 132 نسح و  [ 9]
ثیدح 2. سلجم 67  قودص  یلاما  [ 10]

. فنخمیبا لتقم  مومهملا ص 186 - سفن  [ 11]
هزیکاپ كاپ و  یصوصخم  ریهطت  هب  ار  امش  دنک و  رود  هداوناخ  امش  زا  ار  يدیلپ  هک  دهاوخیم  دنوادخ  يهیآ 33 - بازحا  يهروس  [ 12]

. دنادرگ
یفجن ص 302. داوج  دمحم  يهمجرت  هیصولا  تابثا  [ 13]

غابصنبا ص 177. يهمهملا  لوصف  [ 14]
دلج 1 ص 207. لامالا  یهتنم  [ 15]

مالک 198. هغالبلاجهن  [ 16]
. دیفم داشرا  يدراطع ص 315 -  يهمجرت  يرولا  مالعا  [ 17]

يهیآ 64. ءاسن  يهروس  [ 18]
نیسح ص 138. نیسح و  [ 19]

ياهرمک ص 196. يهمجرت  نیسحلا  خیرات  [ 20]
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باب 3. دلج 2  دیفم  داشرا  [ 21]
.37 دلج 5 ص 38 -  ناشخرد  ناگراتس  زا  لقن  [ 22]

یناگیاپلگ ص 32. یفاص  فیلأت  مالسلاهیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  [ 23]
يدراطع ص 312. همجرت  يرولا  مالعا  [ 24]

ياهرمک ص 206. يهمجرت  نیسحلا  خیرات  [ 25]
(. مالسلاهیلع نیسحلا  هنبال  هتیصو   ) نینمؤملاریما نع  يور  ام  لوقعلا  فحت  [ 26]

ياهرمک ص 211. همجرت  نیسحلا  خیرات  [ 27]
. دوش هعجارم  هدنراگن  فیلأت  تسیک  نسح  باتکب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  یناگدنز  خیرات  حلص و  عوضوم  زا  لماک  عالطا  يارب  [ 28]

دیفم ص 206. خیش  داشرا  [ 29]
یفجن ص 302. يهمجرت  هتیصولا  تابثا  [ 30]

ثیدح 1. سلجم 63  قودص  یلاما  [ 31]
. مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسحلا  یلع  صنلا  ةراشالا و  ۀجح -  باتک  یفاک  لوصا  [ 32]

دلج 5 ص 44. ناشخرد  ناگراتس  [ 33]
هرخافلا ص 54. سلاجملا  [ 34]

باب 3. دلج 2  دیفم  خیش  داشرا  [ 35]
. ياهرمک يهمجرت  نیسحلا  خیرات  [ 36]

مومهملا ص 202. سفن  [ 37]
.189 مالسلاهیلع ص 196 -  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  [ 38]
.189  - مالسلاهیلع ص 196 نیسح  تمظع  زا  يوترپ  [ 39]

یفجن ص 311. يهمجرت  ۀیصولا  تابثا  [ 40]
دلج 44 ص 191. راونالاراحب  [ 41]

دلج 44 ص 190. راونالاراحب  زا  لقن  دلج 4 ص 66  بلاطیبا  لآ  بقانم  [ 42]
نویعلا ص 294. ءالج  [ 43]

دلج 44 ص 210. راونالاراحب  [ 44]
یقرواپ ص 8. ةداهشلا  زومر  [ 45]

. لوقعلا فحت  [ 46]
دلج 17. راونالاراحب  [ 47]

دلج 44 ص 205. راونالاراحب  [ 48]
دلج 6. خیراوتلا  خسان  زا  لقن  مالسلاهیلع  نیحسلا  ۀغالب  نم  ۀعمل  [ 49]

مالسلاهیلع ص 65. نیسحلا  ۀغالب  نم  ۀعمل  [ 50]
. رکاسعنبا خیرات  زا  لقن  مالسلاهیلع ص 75  نیسحلا  ۀغالب  نم  ۀعمل  [ 51]

مالسلاهیلع ص 82. نیسحلا  ۀغالب  نم  ۀعمل  [ 52]
. تافرع نابایب  رد  نیسح  شیاین  [ 53]
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رظن زا  ماما  ترایز  باوث  تهجنیدب  دراد  وا  تین  صولخ  نازیمب  یگتسب  لماع و  تفرعم  اب  بسانتم  یلمع  ره  شاداپ  باوث و  نوچ  [ 54]
. دشابیم تواقتم  نیرئاز  صالخا  تفرعم و 

دلج 44 ص 192. راونالاراحب  [ 55]
مالسلاهیلع ص 165. نیسح  تمظع  زا  يوترپ  [ 56]
توفص ص 22. فیلأت  موصعم  لاح 14  حرش  [ 57]

. لوقعلا فحت  مکحلا -  ررغ  [ 58]
. لوقعلا فحت  [ 59]

. يربط خیرات  يرولا -  مالعا  [ 60]
. يرولا مالعا  دیفم -  خیش  داشرا  [ 61]

.298 نویعلا ص 300 -  ءالج   - 195 البرک ص 197 -  ۀلطب  نیسحلا و   - 212 دلج 44 ص 214 -  راونالاراحب  [ 62]
. دوب هدرک  توف  هیواعم  نامز  رد  رکبیبا  یب  نمحرلادبع  نیخروم  زا  یضعب  يهدیقعب  [ 63]

مومهملا ص 32. سفن  نیسح ص 155 - نسح و  [ 64]
ماخ و دـیزی  یلو  دوب  هدرک  شرـسپ  يارب  ار  مزال  ياهیئامنهار  وا  هدوبن و  یتخـس  تدـش و  نیا  اب  هیواعم  تیـصو  نومـضم  هکنیا  اب  [ 65]

. دومن رداص  دیلوب  ار  یموش  روتسد  نینچ  دوب  يراوخبارش  تسم  یناوج و  رورغم  یگلاس  نس 34  رد  هک  هبرجتیب 
ناورم تساوخ  رظن  وا  زا  ۀـبتع  نب  دـیلو  هکیماگنه  دوب ، تفالخ  يادوس  شرـس  رد  اهتدـم  دوب  هیماینب  زا  دوخ  هک  مکح  نب  ناورم  [ 66]

مامز هنوگچ  سپ  تسا  هتشاذگن  ياجب  هیماینب  يارب  یتردقاب  قیال و  نیشناج  تسا و  هتفر  نایم  زا  هیواعم  نونکا  هک  دیشیدنا  دوخ  شیپ 
دنک تفـالخ  ياـعدا  دوخ  یلاوحا  عاـضوا و  نینچ  رد  رگا  هک  درکیم  رکف  یفرط  زا  دـشک و  نوریب  هبرجتمک  دـیزی  تسد  زا  ار  تفـالخ 

هدـنکارپ و راـکفا  نیا  جوما  دوش . جراـخ  يوما  نادـناخ  تسد  زا  یلکب  یمالـسا  تفـالخ  دوـش و  رگید  روـط  راـک  يهشقن  تسا  نکمم 
رد يریگتخـس  يارب  رهاـظب  هک  دـنزب  ولهپ  ود  ینخـس  دـیلو  خـساپ  رد  هک  تشاداو  ار  وا  دـنزیم  رود  ناورم  نهذ  ياـضف  رد  هک  ضقاـنتم 

هدوسآ فرط  کی  زا  هک  دوب  ناورم  يهنارهام  ياهحرط  زا  یکی  گنرین  نیا  دشاب  تفالخب  دوخ  ندیسر  يارب  انطاب  یلو  دیزی  رما  يارجا 
دوب دـیزی  دوخ  نتفر  نایم  زا  ثعاب  رگید  فرط  زا  و  مالـسلاهیلع ) نیـسح   ) يوما تلود  بیقر  نیرتدـنمورین  نیرتگرزب و  تسد  زا  ندـش 

هکیروطب دمآرد و  حیحص  ناورم  ینیبشیپ  اقافتا  دوب و  دیزی  هیلع  شروش  داجیا  يارب  يرثوم  رایسب  يهناهب  ع )  ) نیسح ندش  هتـشک  اریز 
. دیسر تفالخب  وا  نز  يرایتسدب  دیزی  گرم  زا  سپ  شدوخ  دمآ  دهاوخ  مشش  شخب  رد 

باب 3. دلج 2  دیفم  داشرا  [ 67]
هرخافلا ص 58. سلاجملا  یناجنز ص 23 -  يهمجرت  سوواطنبا  فوهل  [ 68]

نیدم يوسب  ناینوعرف  نوعرف و  سرت  زا  هک  تسا  رصم  زا  یسوم  ترضح  نتفر  نوریب  دروم  رد  هیآ  نیا   ) يهیآ 21 صصق  يهروس  [ 69]
(. تفریم

هرخافلا ص 58. سلاجملا  دلج 1 ص 218 -  لامالا  یهتنم  يرولا -  مالعا  [ 70]
(. تسا نیدمب  یسوم  ترضح  دورو  دروم  رد  زین  هیآ  نیا   ) يهیآ 22 صصق  يهروس  [ 71]

مالسا ص 133. رد  هعیش  [ 72]
باب 3. دلج 2  دیفم  خیش  داشرا  [ 73]

نیسح ص 160. نسح و  دیفم -  داشرا  - 32  - یناجنز ص 34 يهمجرت  سواطنبا  فوهل  [ 74]
.41  - مومهملا ص 42 سفن  [ 75]
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. سواطنبا فوهل  دیفم -  داشرا  [ 76]
دلج 44 ص 336. راونالاراحب  [ 77]

. يرولا مالعا  هرخافلا ص 64 -  سلاجم  دلج 44 ص 336 -  راونالاراحب  [ 78]
ذوفن ریز  دوخ  یئایفارغج  تیعقومب  انب  ماش  روشک  یفرط  زا  دـندرکیم و  تیلاـعف  مالـسا  فینح  نید  هیلع  هشیمه  راـصن  دوهی و  لـلم  [ 79]

تیاـمح هیواـعم  زا  مالـسا  یناـبم  فیعـضت  بیرخت و  يارب  زین  اـهنآ  دوب و  يراـصن  يهدـناشن  تسد  هیواـعم  عقاو  رد  هدوب و  یقرـش  مور 
ردپ و نیا  دوب و  دیزی  مزالم  مه  وا  زا  سپ  هیواعم  رواشم  مزالم و  امئاد  دوب  يریصب  نادراک و  صخش  هک  نوجرـس  تهجنیدب  دندومنیم 

. دندرکیم رظن  مالعتسا  وا  زا  یسایس  تالضعم  رد  رسپ 
دلج 1 ص 224. لامالا  یهتنم  يربط -  خیرات  دلج 3 - خیراوتلا  لماک  [ 80]

هداـعلاقوف دوب  ناـسارخ  تموکح  هک  دوخ  تیرومأـم  نیلوا  رد  دوب و  كافـس  هینب و  يوق  هدارـالايوق و  یناوـج  داـیز  نب  هللادـیبع  [ 81]
گرم زا  دعب  دش و  هرـصب  رومأم  نآ  زا  سپ  درک و  یـشالتم  ار  اهنآ  دـیگنج و  اهکرت  اب  لاس  ود  داد و  جرخب  تأرج  یتخـس و  تدـش و 

دوبن شردپ  يهیاپب  مهف  تواکذ و  ثیح  زا  دایزنبا  دـندیدرگ . قرفتم  یلکب  هک  تخاس  هدـنکارپ  یعـضو  نیرتدـب  هب  ار  جراوخ  شردـپ 
نارمکح یلاو و  عقاو  رد  دومن  راذگاو  واب  ار  هفوک  تموکح  دـیزی  هک  یعقوم  و  دوب ، ردـپ  لثم  يراوخنوخ  یکابیب و  تأرج و  رد  یلو 

. دیدرگ قارع  مامت 
یباجنز ص 44. يهمجرت  سواطنبا  فوهل  [ 82]

. دیفم داشرا  نیبلاطلا -  لتاقم  [ 83]
دنتخانـش یتقو  دندوب  وگتـسار  دوخ  تعیب  رد  اهنآ  رگا  دوشیم  مولعم  اج  نیمه  زا  نانآ  يدیقال  یتسـس و  نایفوک و  یئافویب  یتسپ و  [ 84]

ار شراک  اروف  یتسیاب  هدمآ  روگ  بلب  دوخ  ياپ  اب  ینمـشد  هک  الاح  دندش  هدنکارپ  هرامالاراد  فارطا  زا  ارچ  تسا  دایزنبا  صخـش  نیا 
دب لابقتسا و  شوخ  اهنآ  دندش ، قرفتم  اروف  ورنیا  زا  دنتشادن  يراکچیه  رد  يرادیاپ  يأر و  تابث  هفوک  یلاها  نوچ  اما  دندرکیم  هرسکی 

ار دوخ  دـهع  دـش  طلـسم  عاـضواب  دیـسر و  هفوـکب  داـیزنبا  هکنیا  درجمب  دـندرک و  تعیب  لـیقع  نب  ملـسم  دورو  ضحمب  دـندوب  هقردـب 
. دنتسکش

دلج 44 ص 341. راونالاراحب  ریثانبا -  خیرات  یناتسرهش ص 58 -  فیلأت  نیسحلا  تضهن  [ 85]
زا وا  دـندوب  وا  نامرف  تحت  عاجـش  درم  رازه  یـس  بیرق  دوب و  لاس  داتـشه  زا  زواـجتم  شنـس  هدوب و  یمرتحم  درم  ةورم  نب  یناـه  [ 86]
هک تسا  يدوعـسم  بهذـلا  جورم  رد  دوب و  هتـسج  فرـشت  زین  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تبحـصب  تفریم  رامـشب  هعیـش  نایعا  هفوک و  فارـشا 

ياهنامیپمه نوچ  تشاد و  ریذـپنامرف  يهدایپ  رازه  تشه  دـشیم و  راوس  وا  اب  شوپهرز  درم  رازه  راهچ  هک  دوب  نادـنچ  یناـه  صخـشت 
دـلج 1 ص لامالا  یهتنم   ) دـندرکیم تباجا  ار  وا  توعد  شوپهرز  درم  رازه  یـس  درکیم  توعد  لـئابق  رگید  هدـنک و  يهلیبق  زا  ار  دوخ 

 ). 230
. تسد داد  دیابن  یتسد  ره  هب  سپ  تسه  هک  ورمدآ  سیلبا  اسب  يا  [ 87]

.188  - دیفم ص 190 خیش  داشرا  [ 88]
تفر و وا  لزنمب  شتدایع  يارب  اصخش  دوخ  تفای  عالطا  یناه  ضرامت  ای  يرامیب  زا  دایزنبا  نوچ  هک  دناهتـشون  نیخروم  زا  یخرب  [ 89]

ندرگ دیآ و  نوریب  ۀلفغ  دایزنبا  دورو  زا  سپ  دوش و  یفخم  رواجم  قاطا  رد  هک  درک  داهنشیپ  ملسمب  یناه ) دوخ  ای  و   ) نایعیـش زا  یکی 
هرصب زا  دایزنبا  باکر  رد  دوب  ماما  ناوریپ  زا  نطاب  رد  هیماینب و  رادفرط  رهاظب  هک  روعا  نب  کیرش  هک  دناهتشون  زین  یـضعب  دنزب . ار  وا 

تفر و یناه  لزنمب  تحارتسا  يارب  دوب  هدش  ضیرم  هفوک  رد  هتـشاد و  یتسود  يهقباس  تابـسانم و  هورع  نب  یناه  اب  نوچ  دمآ و  هفوکب 
یناوتیم وت  تسا و  هدمآ  شیپ  یبوخ  تصرف  تفگ  ملـسمب  روعا  نب  کیرـش  تفر  یناه  يهناخب  کیرـش  تدایع  يارب  دایزنبا  هکیعقوم 
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یناه ندید  يارب  دایزنبا  نوچ  ینزب و  شندرگ  یئایب و  نوریب  تسا  تبحص  مرگرـس  دایزنبا  هکیماگنه  يوش و  یفخم  رواجم  قاطا  رد 
کیرش دماین و  نوریب  دایزنبا  لتق  يارب  یلو  دوب  هدش  یفخم  رگید  قاطا  رد  ملسم  تفر  یناه  لزنمب  ود ) ره   ) ای روعا و  نب  کیرش  ای  و 

رطخ ساسحا  دایزنبا  هکیروطب  یهدیم  تسد  زا  ار  تصرف  یئایمن و  نوریب  ارچ  هک  دومن  یلاح  ملـسمب  رعـش  ندناوخ  اب  هراشا  ءامیا و  اب 
ص)  ) ربمغیپ تفگ  ملـسم  یتـشکن  ار  وا  ارچ  دیـسرپ  ملـسم  زا  کیرـش  وا  نتفر  زا  سپ  دـش و  جراـخ  یناـه  لزنم  زا  تساـخرب و  دومن و 

هتـشون نیخروم  زا  یـضعب  بتک  رد  بلطم  نیا  دـشکیم .) ریجنزب  ار  رورت  يهنادرمناوجان  لمع  نامیا   ) کتفلا دـیق  نامیالا  تسا : هدومرف 
عاضوا نایرج  مامت  هدوب و  ملـسم  تیلاعف  زکرم  یناه  يهناخ  هکنیاب  ملع  اب  دایزنبا  الوا  اریز  دسریم  دیعب  هدنراگن  رظن  هب  یلو  تسا  هدش 

رگا ایناث  دـشیمن . لخاد  تفریم  يو  لتق  يریگتـسد و  عوقو و  میب  هک  لزنم  نآب  دوخ  ياپ  اب  هاـگجیه  دوب  هدـیناسر  يو  عـالطاب  لـقعم  ار 
نب کیرـش  داهنـشیپ  عقوم  هک  دوب  مزال  دشیم  ناهنپ  هدرپ  تشپ  دیـشکیم و  ار  ياهشقن  نینچ  ءادتبا  زا  ارچ  دشکب  ار  وا  تساوخیمن  ملـسم 

دایزنبا اب  رگا  روعا  نب  کیرش  اثلاث  تسا . رودب  نامیا  زا  صاخشا  یناهگان  نتشک  هک  تفگیم  اهنآب  دایزنبا  لتق  دروم  رد  یناه  ای  روعا 
رورغ و زا  اعبار  دنک . تحارتسا  یناه  يهناخ  رد  ات  دراذگب  دازآ  ار  وا  هک  تسا  رودب  دایزنبا  یکریز  شوه و  زا  دـشاب  هدـش  هفوک  دراو 

هکنیا ضرفب  دوب  هتفر  یناه  يهناخب  دایزنبا  رگا  اسماخ  دورب . روعا  نب  کیرـش  ای  یناـه  ندـید  يارب  هک  تسا  دـیعب  داـیزنبا  یبلطهاـج 
نوشق هفوکب  دورو  لئاوا  رد  دایزنبا  اریز  درکیم  هرسکی  ار  شراک  اجنامه  رد  بصعتم  نایعیش  زا  یکی  دومنیمن  مادقا  وا  لتقب  مه  ملسم 
کیرش تدایعب  دایزنبا  هک  درک  لوبق  ناوتیمن  نیاربانب  دندوب . وا  ظفاحم  هدایپ  راوس و  رفن  هاجنپ  دودح  رد  طقف  تشادن و  ایهم  یهاپس  و 
دنتـسناد ادعب  یلو  دننک  فرطرب  ار  وا  نظءوس  هک  دندرب  دایزنبا  دزن  ۀحلـصم  يو  ناکیدزن  زا  ياهدع  ار  یناه  هکلب  تسا  هتفر  یناه  ای  و 

. دناهدرک هابتشا  هک 
دیفم ص 195. داشرا  [ 90]

. دیفم داشرا  ینعمب -  لقن  سواطنبا  فوهل  [ 91]
يدراطع ص 323. همجرت  يرولا  مالعا  نییبلاطلا ص 41 -  لتاقم  [ 92]

نویعلاءالج ص 365. دلج 44 ص 352 -  راونالاراحب  [ 93]
.35  - فنخمیبا ص 36 لتقم  [ 94]

. لامالا یهتنم  نیبلاطلا -  لتاقم  هرخافلا ص 73 - سلاجملا  [ 95]
. نویعلا ءالج  دیفم -  داشرا  [ 96]

مومهملا ص 58. سفن  [ 97]
اددجم هک  تساوخ  دعس  نب  رمع  زا  ملسم  زاب  درادزاب  هفوکب  تکرح  يهمادا  زا  ار  ماما  ات  داتسرف  ار  سایا  ثعشا  نب  دمحم  هکنیا  اب  [ 98]

ملسم رکف  هک  دناسریم  نیا  دهد و  عالطا  شترضحب  ار  دوخ  تداهـش  مدرم و  تعیب  ضقن  عوضوم  دتـسرفب و  ترـضحنآ  شیپ  ار  یـسک 
. دوب ماما  شیپ  الاح  همه  رد 

ای مدرگرب و  هنیدمب  ای  هک  دومرف  داهنشیپ  البرکب  ندیـسر  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  اریز  تفگیم  غورد  باذعلا  ۀنعللا و  هیلع  دایزنبا  [ 99]
ار شرـس  اـی  ریگب و  تعیب  اـی  نیـسح  زا  هک  تشون  دوب  دعـس  نب  رمع  هک  شنایهاپـس  هدـنامرفب  درکن و  لوـبق  وا  یلو  مورب  تادحرـس  هب 

! ] دندیشک نیمزب  هفوک  ياههچوک  رد  وا  روتسدب  هتسب و  بانطب  ار  ملسم  دسج  نینچمه  تسرفب 
. دیفم داشرا  دلج 44 ص 363 -  راونالاراحب  [ 100]

. يرولا مالعا  دلج 1 ص 230 - لامآلا  یهتنم  [ 101]
دیفم ص 200. خیش  داشرا  [ 102]

مومهملا ص 87. سفن  يرولا -  مالعا  دیفم -  داشرا  [ 103]
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نویعلا ص 369. ءالج  [ 104]
البرک ص 26. ۀلطب  نیسحلا و  راحب  رد  یسلجم  همالع  لقنب  دلج 2 ص 204  همغلا  فشک  سواطنبا و  فوهل  [ 105]

البرک ص 26. ۀلطب  راونالاراحب و  رد  یسلجم  همالع  لقنب  دلج 2 ص 204  همغلا  فشک  سواطنبا و  فوهل  [ 106]
مومهملا ص 89. سفن  [ 107]

دلج 1 ص 234. لامالا  یهتنم  نویعلا ص 370 -  ءالج  [ 108]
نیسح ص 164. نسح و  [ 109]

هرخافلا ص 81. سلاجملا  دیفم -  داشرا  [ 110]
نیسح ص 172. نسح و  نویعلا ص 371 - ءالج  [ 111]

سواطنبا ص 60. فوهل  [ 112]
. دیفم داشرا  يرولا -  مالعا  فنخمیبا ص 44 - لتقم  [ 113]

مرقم نسحلا  لتقم  [ 114]
. بلاطیبا لآ  بقانم  زا  لقن  دلج 44 ص 372  راونالاراحب  [ 115]

يادن اب  تسا  هدرک  روتسم  ار  نانآ  نیبتقیقح  مشچ  هدام  تعیبط و  رهاظم  هک  نادان  لدروک و  صاخـشا  زا  یهورگ  تسا  نکمم  [ 116]
دیاب صاخـشا  لیبق  نیا  تسا و  هدـش  لح  الماک  ریمـضنشور  مدرم  رظن  زا  ایاضق  هنوگ  نیا  یلو  دنـشاب  فلاـخم  روما  نیا  لاـثما  یبیغ و 
دروم ار  صاخـشا  هنوگنیا  دوخ  دـنبعیجرت  رد  یناهفـصا  فتاه  ایوگ  دـنبایرد و  ار  قیاقح  نطاب  يهدـید  اب  ات  دـننک  سفن  يهیکزت  یمک 

. ینیب نآ  تسا  یندیدان  هجنآ  ینیب  ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ  دیوگ : هدرک و  باطخ 
. هدازدامع لقنب  دلج 5 ص 78  يربط  خیرات  [ 117]

سلجم 30. قودص  یلاما  سواطنبا ص 62 - فوهل  [ 118]
ياپ داهن  ناوتن  رس  كرت  هدرک  ان  يراوخب و  نت  هدادان  ام  يالبرک  زا  دور  نورب  دریگ و  رس  ام  ياوه  درادن  هک  ره  هورگ  يا  تفگ  [ 119]
زارگ هبور و  هگهوـلج  تسین  هصرع  نیا  اـم  ياـیربک  مرح  رب  فاوـط  هار  سک  تفاـینیم  نوـخب  تسـشن  ور  تـسد و  اـت  اـم  يارـستولخب 

ام مزب  زارمه  ام  يارچ  نوچ و  تسین ز  فوقو  ار  سک  تسود  میـشک  نوخ  رد  نمـشد و  میرورپ  اـم  اـم  يـالتبا  يهیداـب  تسا  نکفاریش 
ياوه ار  ام  ام  يادـگ  یهاش  رـسفاب  دروان  رـس  هدـمآ  روشک  سوه  اب  هکنآ  ددرگرب  ام  يانـشآ  ناهج  ود  زا  دـیاب  هناگیب  هاج  ناـبلاط  دوبن 

ام يارب  تفایض  مزب  تسا  هتسارآ  سدق  يارـستولخب  لالجلاوذ  نادزی  ام  يامه  رف  روخرد  تسین  هصرع  نیاک  تسا  رگید  کلم  تنطلس 
. تشادن نانس  رمشب و  راک  هنشت  هاش  نوچ  تشادن  نانس  ریت و  تقاط  هک  ره  تشگرب 

. رگید كرادم  يرولا و  مالعا  دیفم -  داشرا  [ 120]
هیـسداق يهداج  اذـل  دنتـشاد  رمبغیپ  نادـناخب  یـصوصخم  يهقالع  نایناریا  هدوب و  قارع  ناریا و  دحرـس  عقومنآ  رد  هیـسداق  نوچ  [ 121]

. دنباتشب ربمغیپ  دنزرف  کمکب  نایناریا  ادابم  ات  دسرن  ناریاب  هفوک  عضو  زا  يرابخا  هک  دوب  هدش  هتسب  دایزنبا  نیرومأم  يهلیسوب 
. دیفم خیش  داشرا  [ 122]

ادـخ زا  يرآ : دـش  شقبیـصن  یهلا  قیفوت  هرخالاب  هک  دوب  وا  بدا  نیمه  تلعب  دـیاش  دوشیم و  مولعم  هلمج  نیمه  نایب  زا  رح  بدا  [ 123]
. بر فطل  زا  دنام  مورحم  بدا  یب  بدا  قیفوت  میهاوخ 

دلج 44 ص 385. راونالاراحب  [ 124]
دلج 5 ص 112. ناشخرد  ناگراتس  [ 125]

. رگید بتک  فنخمیبا ص 53 و  لتقم  [ 126]
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ار وا  هتشون و  همان  مالـسلاهیلع  نیـسحب  هک  دندوب  یـصاخشا  وزج  اهنآ  هک  دوب  نیا  دورب  ماما  شیپ  دشن  رـضاح  یـسک  هکنیا  تلع  [ 127]
؟ ياهدمآ هچ  يارب  هک  دنسرپب  دنورب و  هنوگچ  الاح  دندوب  هدرک  توعد  هفوکب 

زا سپ  درکیم  هیهت  گرب  زاس و  حالـس و  وا  يارب  دوب و  ملـسم  رادقودنـص  هفوک  رد  هک  تسا  یـصخش  نامه  يدئاص  يهمامثوبا  [ 128]
ناراکمه زا  هک  هجسوع  نب  ملـسم  رهاظم و  نب  بیبح  نینچمه  دوب  هدش  قحلم  ماما  يودراب  هار  رد  هدرک و  رارف  هفوک  زا  ملـسم  تداهش 

. دندوب هدیناسر  ماما  تمدخب  هار  رد  ار  دوخ  جراخ و  هفوک  زا  هنابش  وا  تداهش  زا  سپ  دندوب  ملسم  کیدزن 
دیفم ص 211. داشرا  [ 129]

رد ازتشهد  نارحب  کی  تشاد و  یبیجع  عضو  فلع  بآیب و  يارحص  نآ  اروشاع  زور  ات  البرکب  مالـسلاهیلع  ماما  دورو  زا  سپ  [ 130]
ای دوب  دهاوخ  گنج  اعقاو  ایآ  دش ؟ دهاوخ  هچ  هجیتن  هک  دـندوب  لاوحا  عاضوا و  نارگن  مدرم  يهمه  دوب ، امرفمکح  رابتنحم  تشد  نآ 

هفوک زا  باذعلا ) ۀنعللا و  هیلع   ) دایزنبا يهلیسوب  یمک  ياوق  ابترم  مه  تدمنیا  لالخ  رد  تفریذپ ؟ دهاوخ  همتاخ  شزاس  حلص و  اب  راک 
طوبرم ناهدنامرف  هلیسوب  هک  تسا  هدش  هتشون  رفن  تسا 22000  نیخروم  مامت  قافتا  دروم  هک  یمقر  لقادح  هک  يروطب  دیسریم  البرکب 

رفن رازه  داتشه  رب  غلاب  ار  یفوک  نایهاپس  دادعت  فنخموبا  دوب . هدیدرگ  مازعا  البرکب  دش  هدرب  شیپ  تاحفـص  رد  نانآ  زا  یـضعب  مان  هک 
يایرد نیا  هک  تسا  نامرهق  مادک  يوزاب  تردق  هک  دید  دیاب  اما  تسا  هداس  یضایر  رظن  زا  ماقرا  نیا  نتـشون  نتفگ و  هتبلا  تسا  هتـشون 

. دزیرب مهب  ار  هنمیم  هرسیم و  دنک و  مطالتم  ار  رکشل 
. يرولا مالعا  یفوک ص 266 - معا  خیرات  [ 131]

! البرک نامهم  تمرح  دنتشاد  شوخ  نایفوک  دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا  [ 132]
شدوخ لثم  هک  تشگیم  یصاخشا  لابند  دوب  یتلادعیب  ینادجویب و  مزلتسم  هک  كانرطخ  ياهتیرومأم  ماجنا  يارب  هشیمه  دایزنبا  [ 133]

دعسنبا ات  داتسرف  ار  رمش  دهد  رارق  یتخسرس  بیقر  لباقم  رد  ار  دعـس  نب  رمع  هکنیا  يارب  ورنیا  زا  دشاب  بلقلایـسق  مرـشیب و  كافس و 
نب رمع  زیمآتملاسم  يهمان  یتقو  دایزنبا  هک  دناهتشون  نیخروم  یضعب  دهد . همتاخ  ار  راک  هدیـشک و  تسد  یئوجحلـص  تملاسم و  زا 

ار رمع  داهنـشیپ  هک  درک  راداو  ار  دایزنبا  دوب  رـضاح  اجنآ  هک  رمـش  تسا  یبوخ  قفـشم  حـصان و  همان  نیا  تفگ  درک  تفایرد  ار  دـعس 
رتمک دایزنبا  تثابخ  تواقـش و  هک  تسناد  دیاب  یلو  دش  البرکب  دایزنبا  يهمان  نیرخآ  ندرب  رومأم  رمـش  دوخ  تهجنیدب  دنکن و  لوبق 

ناورهن جراوخ  بصاون و  زا  رمش  هچ  رگا  دنکن  یئانتعا  رمش  ضارتعاب  تسناوتیم  تفریذپیم  ار  رمع  داهنشیپ  ادج  وا  رگا  دوبن و  رمش  زا 
لیلد نیدـب  دوب  ترـضحنآ  نتـشک  ینمـشد  نیک و  يهقباسب  انب  مه  دایزنبا  روظنم  اـما  دوش  هتـشک  ماـما  هک  تشاد  لـیم  اصخـش  هدوب و 

!!. دنزاتب بسا  شرهطم  ندب  رب  داد  روتسد  درکن و  ءافتکا  مه  وا  نتشکب 
زا هک  یتـشحو  بعر و  هکلب  دوـبن  اـهنآ  يارب  يزوـسلد  ۀـقیقح  نینبلاما  نادـنزرفب  هماـنناما  نداتـسرف  زا  داـیزنبا  رمـش و  روـظنم  [ 134]
ات دـنناوخب  دوخ  فرطب  ار  راوگرزب  نآ  هک  تشاداو  نآ  رب  ار  اـهنآ  دوب  هتفرگ  اـج  ناـنآ  لد  رد  لـضفلاوبا  ترـضح  تلوص  تعاـجش و 

! دندوب لفاغ  شردارب  هب  تبسن  بانجنآ  تین  صولخ  يراکادف و  زا  نانآ  یلو  دشاب  هانپ  تشپ و  یب  ع )  ) نیسح
نارازه اب  دنتـشادن  یحیحـص  بسن  بسح  کیچیه  هک  ار  هفوک  شابوا  لذارا و  هک  یهدنامرف  نینچ  رب  تنعل  نامرف و  نیا  رب  فت  [ 135]
تـشهب يهدژم  هدرک و  باطخ  هللا  لیخ  ارنانآ  تحاقو  لامک  اب  هدروآ و  البرکب  رمبغیپ  دـنزرف  نتـشک  يارب  هدرک و  عمج  گنرین  هلیح و 

!! دهدیم
درک تراهط  رگج  نوخ  هدید و  بآب  درد  رس  زا  هک  یسک  زاین  زامن و  اشوخ  [ 136]

زمر 38. مومهملا ) سفن  يهمجرت   ) ةداهشلا زومر  [ 137]
. رین مالسالا  ۀجح  ناوید  زا  [ 138]

دلج 44 ص 393. راونالاراحب  نویعلا ص 385 - ءالج  [ 139]
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مومهملا ص 123. سفن  [ 140]
زج ياهراچ  هار  دـنامب و  تسبنب  روظحم و  رد  هک  دـیوگیم  یعقوم  برع  ار  لثملابرـض  نیا  رتوبک و  يهزادـناب  تسا  یغرم  اطق  [ 141]

. دشاب هتشادن  دهدب  نت  دماشیپ  هب  هکنیا 
.195  - نیسح ص 198 نسح و  دیفم ص 215 - داشرا  [ 142]

یناجنز ص 94. يهمجرت  سواطنبا  فوهل  [ 143]
مومهملا ص 126. سفن  هیصولا -  تابثا  [ 144]

. رین ناوید  زا  [ 145]
. لامالا یهتنم  دلج 45 ص 4 -  راونالاراحب  [ 146]

دلج 45. راونالاراحب  دیفم -  داشرا  [ 147]
(. تسا هدروآ  ترضحنآ  ياههمان  وزج  ار  هباطخ  نیا  لوقعلا  فحت  رد  ینارح  حیش   ) لوقعلا فحت  سواطنبا -  فوهل  [ 148]

زا رتشیب  ماما  شـشخب  مرک و  يراوگرزب و  يدرمناوج و  نوچ  یلو  دوب  وفع  لباقریغ  گرزب و  رایـسب  ۀـقیقح  رح  ياطخ  ریـصقت و  [ 149]
تفرگ و رارق  ترـضحنآ  ضامغا  وفع و  دروم  اذـل  دوب  هدرک  هبوت  صالخا  يور  زا  هدـش و  بلقنم  اـعقاو  زین  رح  یفرط  زا  دوب و  وا  هاـنگ 
هدمآ و ماما  فرطب  مه  وا  دنزرف  ردارب و  نیخروم  زا  یضعب  لقنب  انب  دیناسر و  تشهب  يهجرد  یلعاب  خزود  يهقبط  نیرتنیئاپ  زا  ار  دوخ 

. دنتسویپ ماما  يودراب  هیماینب  هاپس  زا  اروشاع  بش  رد  رفن  دش 32  هراشا  البق  هکنانچ  دناهدش و  دیهش  هدیگنج و  نایفوک  اب 
. دیدرگیم رگشل  بلق  هرسیم و  هنمیم و  هب  رصحنم  یمزر  شیارآ  دشیم و  رظن  فرص  رادبقع  رادولج و  زا  مه  یهاگ  [ 150]

یناجنز ص 100. يهمجرت  سواطنبا  فوهل  [ 151]
نم دومرف  ترـضحنآ  تهجنیدب  تسا  هدـشن  هدـید  سکچیه  رد  نونک  ات  مالـسلاهیلع  نیـسح  باحـصا  رد  زج  يراکادـف  هنوگنیا  [ 152]

. مرادن غارس  ار  یسک  دوخ  باحصا  زا  رتافواب 
دلج 4. هعیشلا  نایعا  دیفم -  داشرا  [ 153]

تفالخ يهتـسیاش  هیواعم  هک  تسا  تسرد  اریز  تسین  يرگید  زیچ  هطلاغم  زج  زین  هیواـعم  نخـس  نیا  نیـسح ص 227 - نسح و  [ 154]
یلع ترضح  ات  تشادن  یتواخس  هیماینب  فرط  زا  دوب و  هدش  بوصنم  هیهلا  تفالخ  دنسمب  ادخ  بناج  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  یلو  دوبن 

. دوب هدرب  ثراب  شدج  ردپ و  زا  ار  یناسفن  يهیلاع  تافص  ریاس  تعاجش و  تواخس و  بانجنآ  یلب  دشاب  اراد  ارنآ  ربکا 
. رگید لتاقم  نیبلاطلا و  لتاقم  [ 155]

دلج 45 ص 44. راونالاراحب  دلج 1 ص 271  لامالا  یهتنم  [ 156]
رب هدـیقع  ار  یخرب  تسا  فـالتخا  نیخروم  ناـیم  هن  اـی  تشاد  روضح  ـالبرک  رد  ربـکا  یلع  ترـضح  رداـم  یلیل  هکنیا  دروـم  رد  [ 157]

یلیل ردام  نوچ  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  تسا و  هتـشادن  روضح  البرک  رد  نیاربانب  هتفای و  تافو  ـالبرک  عیاـقو  زا  شیپ  وناـب  نآ  هک  تسنیا 
هک ار  ربـکا  یلع  ترـضح  وا  رطاـخب  دوب  رـضاح  ـالبرک  رد  رگا  دوب  دـیزی  يهمع  هیواـعم و  رهاوخ  هجیتـن  رد  نایفـسوبا و  رتـخد  هنوـمیم 

دهدیمن رظن  اتابثا  ایفن و  يهدـنراگن  دوبن  ای  دوب  البرک  رد  یلیل  هکنیا  رد  دـندرکیمن  ریـسا  ار  تیب  لها  دنتـشکیمن و  دوب  دـیزی  يهمعرـسپ 
دوب ربمغیپ  هب  سک  نیرتکیدزن  هک  ار  ماما  دوخ  مارتحا  رگمتـس  هورگ  نآ  اریز  دـسریمن  حیحـص  رظنب  مه  نیخروم  زا  هدـع  نیا  لیلد  یلو 

. دندرب ماشب  هدرک و  ادج  نت  زا  ءادهش  ریاس  رس  دننام  مه  ار  ربکا  یلع  ترضح  رس  دندرکن و  تیاعر 
دلج 45 ص 44. راونالاراحب  [ 158]

. دناهتسناد رغصا  یلع  زا  رغی  ار  عیضر  هللادبع  لتاقم  بابرا  زا  یضعب  [ 159]
تـسکش مچرپ  طوقـس  اب  دوب و  رادـمچرپ  وا  هک  دوب  نیا  داتـسرف  گنجب  همه  زا  رخآ  ار  شردارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هکنیا  تلع  [ 160]
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زا زین  نمـشد  ساره  میب و  هکلب  دوب  راوگرزب  نآ  دوجوب  تیب  لـها  مالـسلاهیلع و  ماـما  یمرگلد  اـهنت  هن  یفرط  زا  دـشیم و  یمتح  نوـشق 
. تشادن يزوریپ  هب  يدیما  رگمتس  نمشد  دوب  هدیسرن  تداهشب  وا  ات  دوب و  لضفلاوبا  ترضح 

دلج 45 ص 41. راونالاراحب  [ 161]
بآ ندروـخ  فرع  عرـش و  مکحب  هکنیا  اـب  ار  يراوـگرزب  نینچ  مزاـنب  تسا  سفن  اـب  تفلاـخم  داـهج ، یقیقح  ياـنعم  موـهفم و  [ 162]

ایردب دیآ . نوریب  تارف  زا  هنـشت  بل  اب  هک  دومن  باجیا  نینچ  وا  تیمح  تریغ و  صالخا و  افو و  یلو  دوب  مزال  وا  رب  اوق  دیدجت  روظنمب 
! نک اشامت  تریغ  رگن  يرادافو  نیب  تورم  نوریب  دز  بآ  زا  بلف  گشخ  داهن و  اپ 

خیراوتلا ص 258. بختنم  کی ص 279 - دلج  لامالا  یهتنم  [ 163]
دلج 45 ص 42. راونالاراحب  [ 164]

. دیفم خیش  داشرا  [ 165]
. يربط خیرات  نیبلاطلا -  لتاقم  دیفم -  خیش  داشرا  [ 166]
. يربط خیرات  نیبلاطلا -  لتاقم  دیفم -  خیش  داشرا  [ 167]

. دیفم داشرا  يرولا -  مالعا  [ 168]

. دیفم داشرا  يرولا -  مالعا  [ 169]
دلج 45 ص 47. راونالاراحب  [ 170]

. راونالاراحب رد  یسلجم  لقن  هب  دلج 4 ص 58  بلاطیبا  لآ  بقانم  [ 171]
دلج 5 ص 174. ناشخرد  ناگراتس  [ 172]

یفجن ص 311. يهمجرت  هتیصولا  تابثا  [ 173]
. رین يهدکشتآ  زا  [ 174]

ثیدح 1. سلجم 31  قودص  یلاما  نویعلا ص 409 - ءالج  [ 175]
. لامالا یهتنم  مومهملا -  سفن  دلج 45 ص 49 - راونالاراحب  [ 176]

یناجنز ص 120. يهمجرت  سواطنبا  فوهل  [ 177]
البرک ص 222. ۀلطب  نیسحلا و  [ 178]

. دیفم خیش  داشرا  [ 179]
رمع زا  زور  هاـم و 7  لاـس و 5  قیقد 56  روطب  هدوب و  دوخ  یناگدـنز  لاس  نیمتفه  هاجنپ  رد  تداهـش  ماـگنه  مالـسلاهیلع  نیـسح  [ 180]

. دوب هدش  يرپس  شفیرش 
. مومهملا سفن  نویعلا ص 411 - ءالج  [ 181]

. رین ناویدزا  [ 182]
. رگید بتک  لامالا و  یهتنم  دیفم -  داشرا  [ 183]

. تسا ۀتبحملا  جارعم  بحاص  زا  راعشا  دلج 1 ص 289 - لامالا  یهتنم  [ 184]
. يرولا مالعا  دلج 6 ص 320 - يربط  خیرات  [ 185]

. دیفم خیش  داشرا  يدراطع ص 350 - يهمجرت  يرولا  مالعا  [ 186]
. رین ناوید  زا  [ 187]

. رین مالسالا  ۀجح  ناوید  زا  [ 188]
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. رین مالسالا  ۀجح  ناوید  زا  [ 189]

دیفم ص 227. خیش  داشرا  [ 190]
یناجنز ص 144. يهمجرت  سواطنبا  فوهل  [ 191]

. البرک ۀلطب  نیسحلا و  مومهملا -  سفن  سواطنبا -  فوهل  دلج 45 ص 109 - راونالاراحب  [ 192]
. يدوج ناوید  زا  [ 193]

فنخمیبا ص 106. لتقم  هرخافلا ص 156 -  سلاجملا  [ 194]
دلج 45 ص 112. راونالاراحب -  [ 195]

دلج 6 ص 262. يربط  خیرات  [ 196]
البرک ص 210. يهلطب  نیسحلا و  [ 197]

يهیآ 42. رمز  يهروس  [ 198]
یناجنز ص 162. يهمجرت  سواطنبا  فوهل  [ 199]

. فنخمیبا لتقم  دیفم -  خیش  داشرا  نیسح ص 246 - نسح و  [ 200]
يدراطع ص 353. يهمجرت  يرولا  مالعا  [ 201]

. دیفم خیش  داشرا  [ 202]
دیفم 231. داشرا  دلج 1 ص 301 - لامالا  یهتنم  [ 203]

نیسح ص 264. نسح و  [ 204]
یناجنز ص 170. يهمجرت  سواطنبا  فوهل  [ 205]

ص 204. مومهملا ) سفن  يهمجرت   ) ةداهشلا زومر  [ 206]
. دیفم خیش  داشرا  يرولا -  مالعا  [ 207]

. تسا نشور  مدرم  يهیقب  باسح  دنک  ضارتعا  نینچ  دیزی  هب  هدوب  هیماینب  زا  دوخ  هک  مکح  رسپ  ییحی  هک  یئاج  [ 208]
دوخ ار  رگید  تاـیبا  تسا و  هتـسج  لـثمت  نادـب  دـیزی  هک  تسا  يرعبزلانبا  زا  لوا  تیب  طـقف  لاـمالا -  یهتنم  خـیراوتلا و  خـسان  [ 209]

ربمغیپ ياهگنج  تسا و  هدوبن  مه  یحوب  دقتعم  هتشادن و  ربمغیپ  تلاسرب  هدیقع  وا  اریز  تسا  هدومن  رفک  راهظا  ۀحارص  اهنآ  رد  هدورس و 
! تسا هدرک  روصت  يویند  تموکح  کلم و  رطاخب  طقف  شیرق  اب  ار 

يهیآ 10. مور  يهکرابم  يهروس  [ 210]
يهیآ 178. نارمعلآ  يهکرابم  يهروس  [ 211]

.202 دلج 1 ص 204 -  نیظعاولا  ۀیافک  سواطنبا -  فوهل  دلج 45 ص 133 - راونالاراحب  البرک ص 221 - ۀطب  نیسحلا و  [ 212]
هیآ 22. دیدح  يهکرابم  يهروس  [ 213]

(. دنک تشذگ  يرایسب  زا  ادخ  دیاهدروآ و  دوجوب  ارنآ  ناتدوخ  دسر  امشب  یتبیصم  ره   ) هیآ 30 يروش  يهکرابم  يهروس  [ 214]
بنیز ترـضح  شیامرف  اذل  تسنادیم  نیملـسم  يهفیلخ  ار  دوخ  رهاظب  نوچ  یلو  دوش  جراخ  نید  زا  ات  دوبن  رادنید  اتقیقح  دـیزی  [ 215]

. دوب رما  رهاظ  يارب 
.186  - نادیهش ص 187 رازم  رب  نازوس  یهآ  [ 216]

هتفگ مالسلامهیلع  دمحم  لآ  لیاضف  یتسیاب  ربنم  رد  هک  تسنیا  دومرف  اهبوچ  ظفل  ربنم  يهملک  ياجب  مالسلاهیلع  ماما  هکنیا  تلع  [ 217]
يرگید زیچب  بوچ  هعطق  دـنچ  هب  زج  دـننک  حدـم  ار  شدادـجا  دـیزی و  دـننک و  بس  ار  وا  دالوا  یلع و  نآ  يـالاب  رد  هک  ار  يربنم  دوش 

؟ تسیک www.Ghaemiyeh.comنیسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 136زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


. دومن هیبشت  ناوتیمن 
.189  - دلج 2 ص 191 نیظعاولا  ۀیافک  دلج 45 ص 138 - راونالاراحب  [ 218]

ص 216. مومهملا ) سفن  همجرت   ) ةداهشلا زومر  [ 219]
زا دعب  لاسکی  هکنانچ  دومنیم  راداو  عیاجف  يهماداب  ار  وا  نانچمه  وا  تاذ  تثابخ  الا  درکیم و  ینامیـشپ  راهظا  ۀحلـصم  دیلپ  دیزی  [ 220]

نارابگنـس مارتحا  تیاعر  نودب  تساجنآ  رد  ادخ  يهناخ  هک  مه  ار  هکم  دعب  لاس  رد  دندرک و  ماعلتق  ار  هنیدم  وا  تسدب  اروشاع  عیاقو 
. دندومن

شنادنزرف ص 259. یلع و  [ 221]
دلج 1 ص 320. لامالا  یهتنم  [ 222]

. دیفم خیش  داشرا  يرولا -  مالعا  [ 223]
زور هرابرد  قیقحت   ) مانب ياهدنزرا  سیفن و  باتک  یئابطابط  یضاق  یلع  دمحم  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  بانج  یمارگ  دنمـشناد  اریخا  [ 224]
عقوم رد  البرکب  تیب  لها  دورو  هک  دناهدرک  تباث  یفاک  تاحیضوت  مکحم و  لئالد  اب  هدومرف و  فیلأت  مالسلاهیلع ) ءادهـشلادیس  نیعبرا 
باتک نیا  دـنیامرف و  هعجارم  روبزم  باـتکب  درومنیا  رد  رتشیب  عـالطا  يارب  نیبلاـط  تسا  هدوب  لاـس 61  نیعبرا  زور  رد  ماـش  زا  تعجارم 

هدافتسا لباق  قیقحت  لها  يارب  نآ  يهعلاطم  هک  تسا  یتافاضا  تاقیلعت و  ياراد  دنمدوس و  بلاطم  يواح  روبزم  عوضوم  تابثا  رب  هوالع 
. دشابیم

ثیدح 4. سلجم 31  قودص  یلاما  [ 225]
خیراوتلا ص 242. بختنم  [ 226]

دلج 45 ص 145. راونالاراحب  [ 227]
. سواطنبا فوهل  لامالا -  یهتنم  فنخمیبا ص 146 - لتقم  [ 228]

. رین هدکشتآ  از  [ 229]
دلج 45 ص 38. راونالاراحب  [ 230]

دلج 1 ص 277. لامالا  یهتنم  [ 231]
. نییبلاطلا لتاقم  دلج 45  راونالاراحب  [ 232]

. وش عوجر   ) ات 484 يهحفص 470  زا  ءادهشلادیس  نیعبرا  زور  يهرابرد  قیقحت   ) سیفن باتکب  رتشیب  عالطا  بسک  يارب  [ 233]
. زجاعملا ۀنیدم  زا  لقن  خیراوتلا ص 263  بختنم  [ 234]

نویعلا ص 401. ءالج  دلج 1 ص 275 - لامالا  یهتنم  [ 235]
سوحنم رکیپ  نیخروم  لقن  ربارب  هکیتروص  رد  دیدرگ  نابسا  مس  بوکدگل  مساق  ترـضح  ندب  هک  تسنیا  ربنم  لها  نیب  روهـشم  [ 236]

. مساق ندب  هن  تسا  هدش  بوکدگل  نابسا  ياپ  ریز  رد  وا  لتاق 
دلج 1 ص 127. نیظعاولا  ۀیافک  دیفم -  داشرا  نییبلاطلا -  لتاقم  [ 237]

. نییبلاطلا لتاقم  دلج 1 ص 276 - لامالا  یهتنم  [ 238]
. نیطبسلا یلاعم  زا  لقن  دلج 1 ص 262  نیظعاولا  ۀیافک  [ 239]

لامالا ص 273. یهتنم  [ 240]
. نیبلاطلا لتاقم  دیفم -  خیش  داشرا  [ 241]

خیراوتلا ص 247. بختنم  [ 242]
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. سواطنبا فوهل  [ 243]
.65  - دلج 45 ص 73 راونالاراحب  [ 244]

دیفم ص 214. خیش  داشرا  [ 245]
. مومهملا سفن  خیراوتلا ص 255 - بختنم  [ 246]

. دیفم داشرا  زا  لقن  دلج 45 ص 13  راونالاراحب  [ 247]
خیراوتلا ص 274. بختنم  [ 248]

. لامالا یهتنم  مومهملا و  سفن  [ 249]
ۀیآ 23. بازحا  يهروس  [ 250]

هرخافلا ص 97. سلاجملا  [ 251]
نیسح ص 219. نیسح و  [ 252]

. لامالا یهتنم  خیراوتلا ص 280 - بختنم  [ 253]
درکیم و تبحـص  شدوخ  فرط  زا  طقف  تهجنیدب  دوب  نشور  سباع  يارب  لوا  زا  افویب  نایفوک  ینکـشنامیپ  هلیح و  رکم و  ایوگ  [ 254]

. تشادن نارگید  راتفگب  ینانیمطا 
. لامالا یهتنم  رودصملا -  هتثفن  [ 255]

. لامالا یهتنم  دلج 45 ص 29 - راونالاراحب  [ 256]
یلا 33. تایآ 30  رفاغ )  ) نموم هکرابم  هروس  [ 257]

نیسح ص 221. نسح و  دیفم -  داشرا  سواطنبا ص 97 - فوهل  [ 258]
دلج 45 ص 23. راونالاراحب  [ 259]

. هسدقم هیحان  ترایز  زا  دلج 45 ص 73  راونالاراحب  [ 260]
. يرولا مالعا  دیفم -  خیش  داشرا  [ 261]

. نییبلاطلا لتاقم  [ 262]
دلج 1 ص 334. لامالا  یهتنم  [ 263]

. ءادهشلادیس نیعبرا  زور  يهرابرد  قیقحت  باتک  ات 484  يهحفصب 470  دوش  عوجر  [ 264]
خیراوتلا ص 291. بختنم  [ 265]

. ینعمب لقن  یفجن ص 319  همجرت  هیصولا  تابثا  [ 266]
. خیراوتلا بختنم  لامالا -  یهتنم  [ 267]

یقرواپ ص 17. دلج 3  هدبع  هغالبلاجهن  حرش  [ 268]
. تیلهاج نامز  مسرب  نایفسیبا  نادناخب  ار  هیبا  نب  دایز  هیواعم  ندرک  قحلم  دننام  [ 269]

. دوش هعجارم  نادیز  یجرج  یمالسا  ندمت  خیراتب  رتشیب  عالطا  يارب  [ 270]
. مالسلاهیلع نیسح  تمظع  زا  يوترپ  زا  لقن  مصاختلا ص 21  غازنلا و  [ 271]

ات دادیم  روتسد  هلصافالب  یتسیاب  دوب  نیملسم  يهفیلخ  اعقاو  نامثع  رگا  دلج 1 ص 440 - بهذلا  جورم  دلج 4 ص 88 - هباصالا  [ 272]
نینچ اهنت  هن  یلو  دوب  هدـش  خزود  تشهب و  رکنم  هدرک و  رفکب  رارقا  دوخ  نابز  اـب  وا  اریز  دـننز  ندرگ  دوب  هدـش  دـترم  هک  ار  نایفـسوبا 
نایم زا  ار  تایالو  ماکح  درک و  میـسقت  دوخ  ماوقا  نایم  ار  نیملـسم  لاملاتیب  دیناشوپ  لمع  يهماج  مه  وا  ياههتفگب  هکلب  درکن  يراک 
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. دومن باختنا  هیماینب 
دلج 10 ص 139. ریدغلا  زا  لقن  دلج 11 ص 357  يربط  خیرات  [ 273]

.45  - ص 46 تسیک ؟ هیواعم  [ 274]
دلج 10 ص 169. ریدغلا  زا  لقن  يزوجنبا ص 115  يهرکذت  [ 275]

دلج 10 ص 170. ریدغلا  زا  لقن  دلج 1 ص 111  هغالبلاجهن  حرش  [ 276]
دلج 10 ص 171. ریدغلا  دلج 4 ص 68 - دیدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 277]

مالسالا ص 851. ضیف  هغالبلاجهن  همجرت  حرش و  [ 278]
مالسلاهیلع ص 260. نیسح  تمظع  زا  يوترپ  باتک  زا  لقن  يدوعسم  بهذلا  جورم  [ 279]

يهیآ 4. حارشنا  يهکرابم  يهروس  [ 280]
دلج 10 ص 225. ریدغلا  رکاسعنبا -  خیرات  بغارلا -  تارضاحم  [ 281]

دلج 10. ریدغلا  ص 16 - تسیک ؟ هیواعم  [ 282]
صن لتاقم  رد  لیقع  نب  دمحم  فیلأت  ۀیفاکلا  حـیاصنلا  ياهباتکب  هیواعم  تایانج  ملاظم و  ینیدـیب و  رفک و  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  [ 283]

. دوش هعجارم  ریدغلا  دلج 10  و  تسیک ؟ هیواعم  باتک  نیدلافرش و  دیس  فیلأت 
يزاریش ص 219. یلع  دمحم  يهمجرت  نیسح  هط  رتکد  فیلأت  شنادنزرف  یلع و  [ 284]

. ۀجح باتک  دلج 2  یفاک  لوصا  [ 285]

. ۀجح باتک  دلج 2  یفاک  لوصا  [ 286]
هیواعم و اب  ترـضحنآ  حلـص  عوضوم  رد  اصوصخم  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  یناگدنز  خـیرات  يهرابرد  رتشیب  عالطا  بسک  يارب  [ 287]

. دوش هعجارم  هدنراگن  فیلأت  تسیک ؟ نسح  باتکب  وا  قالط  جاودزا و  ترثک  دروم  رد  رابخا  تایاور و  ندوب  یلعج  هب  عجار  نینچمه 
! دنکیم رفاک  هظحل  کی  ار  هلاس  دص  نمؤم  دیلپ  مسج  نیا  هکنآ  زا  رز  میس و  اداب  وحم  [ 288]

نامیلس ص 85. لماک  فیلأت  یلع  نب  نسحلا  دلج 5 -  خیراوتلا  خسان  [ 289]
یلع ص 98. نب  نسحلا   13  - دلج 2 ص 14 ۀباغلا  دسا  [ 290]

.204  - دلج 2 ص 207 یبوقعی  خیرات  [ 291]
دلج 10 ص 115. راونالاراحب  [ 292]

. هیفاکملا حیاصنلا  [ 293]
دلج 10 ص 115. میدق  پاچ  راونالاراحب  بلاطلا ص 52 و  ةدمع  زا  لقن  نسحلا  حلص  [ 294]

.31  - یقرواپ ص 32 نیسحلا  ۀضهن  [ 295]
نیسح ص 121. نسح و  [ 296]

. ینعمب لقن  ص 1815  ع )  ) نیسحلا ۀغالب  نم  ۀعمل  [ 297]
يهیآ 33. بازحا  يهروس  [ 298]

. مالسلاهیلع نیسح  تمظع  زا  يوترپ  يهدنسیون  لقنب  هنیسحلا ص 134  سلاجملا  راخز ص 229  ماقمق  [ 299]
البرک ص 130. ۀلطب  نیسحلا و  [ 300]

دلج 3 ص 15. بهذلا  جورم  [ 301]
نید رد  یم  نیا  يزور  رگا  سپ  تسا  نم  ناهد  مه  شبرغم  یقاس و  شقرـشم  تسنآ و  مخ  رعق  شجرب  هک  ییم  باـتفآ  دـیوگیم  [ 302]
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بارش حیـسم  نیدب  متـسین و  ناملـسم  نم  دیوگیم  بارـش  حدم  رب  هوالع  دیزی  شونب . ریگب و  حیـسم  نیدب  ارنآ  الاح  دیدرگ  مارح  دمحا 
تسا عونمم  رمخ  برش  مه  حیـسم  نید  رد  اریز  دوب  تسرپتب  دوخ  دادجا  دننام  نیدیب و  درف  کی  ینعم  مامتب  وا  هکیتروص  رد  مروخیم 

زیزعلادبع نب  رمع  دیزی و  نب  ۀیواعم  زا  ریغ  هیماینب  يافلخ  تسا . روجف  قسف و  نآ  رد  هک  دیوشم  بارش  تسم  دیامرف  لیجنا  رد  هکنانچ 
رمخ و برـش  يهجیتن  رد   ) یمرـشیب تحاقو و  رد  دیزی  نب  دیلو  شرـسپ  کلملادـبع و  نب  دـیزی  اصوصخم  دـندوب  نیدـیب  قساف و  امومع 
زا ماشه  يزور  هک  دومن  طارفا  يردقب  رمخ  برش  رد  دیزی  نب  دیلو  دراد . مرـش  نآ  ریرقت  زا  ملق  هک  دندیناسر  یئاجب  ار  راک  ینارـسوه )

نحن اننید -  نع  لئاسلا  اهیا  ای  داد : باوج  دیلو  يراد  ینید  هچ  يوشیم  بکترم  هک  تارکنم  تشز و  لامعا  همهنیا  اب  وت  هک  دیـسرپ  يو 
نینچمه دوب و  روهـشم  راک  نیا  رد  تشاد و  طارفا  رمخ  برـش  رد  هک  دوب  ماشه  نب  ۀملـسم  رکاشوبا  زا  شدوصقم  رکاشیبا و  نید  یلع 

قداص ترـضح  باتکب  هیماینب  يافلخ  لاح  حرـش  زا  یهاگآ  يارب  تسا . روهـشم  تسوا  يهقدنز  رفک و  لیلد  هک  نآرقب  دـیلو  ندز  ریت 
. دوش هعجارم  هدنراگن  فیلأت  (ع )

. لامآلا یهتنم  مومهملا -  سفن  [ 303]
يهیآ 25. دعر  يهروس  [ 304]
ۀیآ 57. بازحا  يهروس  [ 305]

يهیآ 24 و 25. دمحم  يهروس  [ 306]
نیسح ص 276. نسح و  [ 307]

. ینعمب لقن  نیسح ص 284  نسح و  [ 308]
. ینعمب لقن   285  - نیسح 288 نسح و  [ 309]

. دیفم خیش  داشرا  [ 310]
. يربط خیرات  دلج 44 ص 384 - راونالاراحب  [ 311]

. يربط خیرات  مالسلاهیلع ص 72 - نیسحلا  ۀغالب  نم  ۀعمل  [ 312]
.23  - هینیسحلا ص 25 ۀسایس  [ 313]

ثیدح 1. نوتومی  یتم  نوملعی  ۀمئالا  نا  باب  دلج 1  یفاک  لوصا  [ 314]
.4  - ماما ص 7 ملع  يهرابرد  هاتوک  یثحب  [ 315]

يهیآ 195. هرقب  يهروس  [ 316]
باب 58 ص 146. تارایزلا  لماک  [ 317]

یناجنز ص 23. يهمجرت  سواطنبا  فوهل  [ 318]
لها رب  هک  تسا  هتفهن  ياهتکن  هلمج  نیا  رد  دـنکیمن و  تعیب  وا  لثمب  نم  لثم  دومرف  هکلب  منکیمن  تعیب  وا  اب  نم  دومرفن  ع )  ) ماما [ 319]

رد هک  دـشاب ) رگا  یـسک   ) ماما لـثم  تسا  هب  هبـشم  زا  فعـضا  هبـش  هجو  ثیح  زا  هبـشم  هیبشت ، رد  هکتـسنیا  نآ  تسا و  نشور  تریـصب 
هچ دنکیمن  تعیب  تسا  رتمک  دـیزی  زا  روجف  قسف و  رفک و  رد  هک  مه  دـیزی  لثمب  تسا  رتنیئاپ  ماما  دوخ  زا  تمـصع  سدـق و  تراهط و 

!! دنک تعیب  دیزی  دوخ  هب  ماما  دوخ  هک  دسر 
نیسحلا ص 28 و 29. تضهن  [ 320]

ص 94. ع )  ) نیسحلا ۀغالب  نم  ۀعمل  دلج 44 ص 329 - راونالاراحب  [ 321]
. لوقعلا فحت  ص 62 - ع )  ) نیسحلا ۀغالب  نم  ۀعمل  [ 322]

. دیفم داشرا  [ 323]
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دوب و هداد  ار  ماما  لتق  روتـسد  داـیزنبا  هب  هک  دوب  دـیزی  اـب  هعجاـف  نیا  تیلوئـسم  هک  میداد  حیـضوت  احورـشم  میـس  شخب  رد  اـم  [ 324]
. دنکیمن هئربت  وفع  لباقریغ  هانگ  نیا  زا  ار  دیلپ  دیزی  وا  رفک  تثابخ و  یلو  دوب  تاذلاب  ثیبخ  هچ  رگا  مه  دایزنبا 

ثیدح 3. سلجم 31  قودص  یلاما  [ 325]
يهیآ 32. يروش  هکرابم  هروس  [ 326]

يهیآ 28. ءارسا  يهکرابم  هروس  [ 327]
يهیآ 33. بازحا  يهکرابم  هروس  [ 328]

هبکاسلا ص 374. ۀعمد  [ 329]
. ثراو ترایز  [ 330]

يهیآ 9. رجح  هکرابم  هروس  [ 331]
. هدازدامع فیلأت  ع )  ) نیسح ماما  یناگدنز  [ 332]

خیراوتلا ص 353. بختنم  [ 333]
اب هک  دوب  هداد  روتسد  ۀحلصم  دیزی  اریز  دندوب  ناما  رد  مالسلامهیلع  تیبلها  داجس و  ترـضح  تعیب ، ذخا  تراغ و  لتق و  نیا  رد  [ 334]

. دندوب هدرب  هانپ  ترضح  نآ  يهناخب  مه  هنیدم  مدرم  زا  ياهدع  تهجنیدب  دنشاب  هتشادن  يراک  اهنآ 
شنادنزرف ص 266. یلع و  [ 335]

نیسح ص 282. نسح و  [ 336]
شنادنزرف ص 268. یلع و  [ 337]

. مانالا ۀیاده  زا  لقن  خیراوتلا  بختنم  [ 338]
دیزی نب  ۀیواعم  ياجب  هیماینب  زا  ار  يرگید  سک  هک  دندرکیم  شالت  نایوما  دوشن  جراخ  هیماینب  يهلسلس  زا  تفالخ  هکنیا  يارب  [ 339]
هکنیا يارب  دوب  ماش  رد  هک  داـیزنبا  دـندومن و  داهنـشیپ  ار  هیواـعم ) کـچوک  ردارب   ) دـیزی نب  دـلاخ  ياهدـع  تهجنیدـب  دـننک  باـختنا 
ناورم تخاس . مهارف  وا  تفالخ  دروم  رد  ار  همزال  تالیهـست  دـش و  تسدـمه  رگهلیح  ناورم  اـب  دروآ  تسدـب  ار  قارع  ماـمت  تموکح 

تفر دیزی  نز  هکتاع  شیپ  دایزنبا  ورنیا  زا  داد  دهاوخ  واب  ار  قارع  مامت  تموکح  تفالخب  ندیـسر  زا  سپ  هک  دوب  هداد  هدعو  دایزنباب 
تـسا کچوک  یلیخ  دـلاخ  نوچ  اما  دوش  هفیلخ  دـلاخ  شردارب  هک  تسنیا  قح  تسا  هداد  ءافعتـسا  تفالخ  زا  هیواعم  هک  ـالاح  تفگ  و 
ناورم جاودزاب  زین  دوخ  تفریذپ و  ار  دایزنبا  داهنشیپ  دیزی  نز  دوش . وا  نیـشناج  مه  دلاخ  مینک و  هفیلخ  ار  ناورم  ینک  تقفاوم  وت  رگا 

ار عولخم  هیواعم  دشیم  کیرحت  رتشیب  وا  توهـش  صرح و  زورب  زور  دوب و  یثیبخ  داهندـب و  صخـش  ناورم  هک  یئاجنآ  زا  یلو  دـمآرد 
نیا رثا  رد  دـلاخ  رداـم  داد . کلملادـبع  شرـسپ  هب  تـفرگ و  دـلاخ  زا  ار  يدـهعیلو  دوـخ  نارادـفرط  کـمکب  مـه  دـعب  درک و  مومـسم 
هکنآ زا  سپ  دوخ  نازینک  زا  رفن  دنچ  يهلیـسوب  تفرگ و  یکانرطخ  میمـصت  دش و  نیگمـشخ  تخـس  يوب  تبـسن  ناورم  یـسانشنکمن 

هاـم ود  زا  سپ  ناورم  بیترت  نیدـب  دـندرک . هفخ  ار  وا  هتـشاذگ و  وا  ناـهد  يور  ار  شلاـب  دوب  هتفرورف  ینیگنـس  باوخب  ناورم  بشکی 
. تسا هدوب  وا  هدعج ) شنز  تسدب  ( ) ع  ) نسح ماما  ندـش  مومـسم  لماع  هیواعم  روتـسدب  هکنانچمه  دـیدرگ  هفخ  شنز  تسدـب  تفالخ 

. راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف 
نیسح ص 266. نسح و  [ 340]

دلج 45 ص 360. راونالاراحب  [ 341]
. هدازدامع لقنب  دلج 2 ص 50  ریسلا  بیبح  [ 342]

دلج 45 ص 365. راونالاراحب  [ 343]
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خیراوتلا ص 351. بختنم  [ 344]
دنهاوخب رگا  دننکیم و  گنج  عیسو  ياهههبج  رد  ینازیتراپ  تایلمع  تروصب  گرزب  ياهورین  ربارب  رد  کچوک  ياههدع  هشیمه  [ 345]

يهلابند لصا  نیا  زا  هدافتـسا  اب  زین  راتخم  تهجنیدـب  دـنروخیم  تسکـش  رتدوز  دـننک  یئارآفص  اهنآ  ربارب  رد  گرزب  ياـهورین  دـننام 
. دیناشک رهش  جراخب  ار  دوخ  یمزر  تایلمع 

. مومهملا سفن  [ 346]
دلج 45 ص 374. راونالاراحب  [ 347]

. سواطنبا فوهل  [ 348]
ةداهشلا ص 310. زومر  [ 349]

.176  - دلج 6 ص 178 ناشخرد  ناگراتس  زا  لقن  [ 350]
.377  - نویعلا ص 378 ءالج  [ 351]

مه هکم  بیرخت  هرح و  يهعقاو  رد  دعـس و  نب  رمع  نازادـناریت  هدـنامرف  البرک  رد  تشاد  تسد  تایانج  رتشیب  رد  كاپان  درم  نیا  [ 352]
. دوب هبقع  نب  ملسم  نواعم 

خیراوتلا ص 352. بختنم  [ 353]
ریسلا ص 502. بیبح  لقن  هب  یمزراوخ  خیرات  [ 354]

فیعـضت ار  اهنآ  ای  دنرب و  نیب  زا  ار  رگیدکی  ات  دزادـنا  مه  ناجب  ار  دوخ  نابیقر  دـنزب  ناشن  ود  ریت  کی  اب  تساوخیم  کلملادـبع  [ 355]
. دیامن هبلغ  ود  ره  هب  دناوتب  زین  دوخ  هک  دنک 
. دوب رکبوبا  رتخد  ءامسا  هللادبع  ردام  [ 356]

دلج 45 ص 351. راونالاراحب  [ 357]
نویعلا ص 481. ءالج  [ 358]
نویعلا ص 482. ءالج  [ 359]

دلج 45 ص 386. راونالاراحب  [ 360]
(. هدازدامع زا  لقن   ) فنخمیبا ص 490 زا  يربط  [ 361]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
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. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
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. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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