




ارماس ناشخرد  ياههرهچ 

: هدنسیون

یلاخلخ ینابر  یلع 

: یپاچ رشان 

ع)  ) نیسحلا بتکم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ارماس ناشخرد  17ياههرهچ 

باتک 17تاصخشم 

ملاع بطق  بلق  هب  نوخ  17هتسشن 

17راتفگشیپ

هرماس هب  ینامز  نارکمج و  هب  19یهاگ 

ع)  ) يداه ماما  ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  19یهاگن 

يداه ماما  يالاو  19تیصخش 

يداه ماما  ياهیتفگش  اهتمارک و  زا  20ياهشوگ 

20هراشا

تماما 20زاغآ 

یهلا تاریدقت  21يارجا 

دیعبت ای  21توعد 

؟ ياهیاپ نیا  رد  ام  تفرعم  رد  وت  23زونه 

درومیب ياعدا  هب  23خساپ 

توافتم 24راتفر 

تخیر مه  هب  شون  شیع و  24سلجم 

بسا 25هحیش 

یشبح 25نامالغ 

هوکشاب تلالج  25تمظع و 

زرورهم ناوج  25تاجن 

هوکشاب 26تبیه 

نمشد هب  26تیانع 
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رسپ دازون  يارب  27اعد 

نمشد عفد  رد  27هشیدنا 

گرم زا  وا  تاجن  ینارصن و  27درم 

الوم تیانع  شاقن و  28سنوی 

اهنابز اب  28ییانشآ 

ناگدنرد 29ینتورف 

تمظع 29تبیه و 

باجتسم 29ياعد 

اهتمعن زا  30ساپس 

يدونشخ 30يور 

نیگنس یهدب  30تخادرپ 

هلفاق هار  رس  ياهدنرد  31ریش 

نیسح ماما  مرح  رد  رامیب  يارب  31اعد 

متفرگ ارف  ار  نابز  هس  32داتفه و 

یبیغ 32دادما 

خاتسگ زابهدبعش  ندش ، تسین  هب  33رس 

نابز دب  خاتسگ و  درم  33تکاله 

رگید 33یتمارک 

هشیش رب  34هدجس 

شاب دوخ  34بظاوم 

؟ تسیک يدعب  34يهفیلخ 

غورد دنگوس  35يازس 

نارکیب 35وفع 

رفس رد  35ییاههزجعم 
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روک مشچ  يارب  36اعد 

اهلد 36يهبعک 

دیسر دهاوخ  لتق  هب  37ادرف 

يداه ماما  یملع  تیصخش  زا  37ياهشوگ 

يداه ماما  راتفگ  رد  یسانش  37ماما 

نیمز لها  38نیرترب 

تعاس تخاس  هب  يداه  ماما  39نامرف 

مهم زور  39راهچ 

يداه ماما  يهزوح  40نادرگاش 

ینسح میظعلادبع  40ترضح 

میظعلادبع نییآ  40شریذپ 

يرفعج 41مشاهوبا 

يداه ماما  هاگدید  زا  هیفوص  41ياههقرف 

يراکایر 42ثیدح 

هنامیکح 42نانخس 

هدنزرا ظعاوم  رابررد و  43تاملک 

يداه ماما  44تداهش 

44هراشا

يداه ماما  یمارگ  45نادنزرف 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  45یهاگن 

يرکسع نسح  ماما  یگدنز  هب  ارذگ  45یهاگن 

یقالخا ياهیگژیو  الاو و  46تیصخش 

يونعم تالامک  یقالخا و  46لیاضف 

ماما 47دهز 
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ماما 48تدابع 

يرکسع نسح  ماما  ياهیتفگش  اهتمارک و  زا  48ياهشوگ 

48هراشا

ناگدنرد 48ینتورف 

شیاشگ ات  زور  49هس 

رون ياوشیپ  هب  ندرب  هانپ  مق و  49مدرم 

زاجعا اب  50ششخب 

بلطب ار  دوخ  تجاح  نکن ! 50مرش 

نادنز زا  51ییاهر 

ردارب هب  51تیانع 

یلفاغ ام  رادید  زا  51ارچ 

یتسدگنت رقف و  زا  52هوکش 

ناجرج مدرم  52تالسوت 

بایرد ار  تدج  53تما 

شیالاو ياهیگژیو  زا  رگید  یلامجا  يرکسع و  نسح  ماما  53ياهترفاسم 

يرکسع نسح  ماما  یملع  تیصخش  زا  55ياهشوگ 

55هراشا

نارکیب شناد  56ملع و 

هاگشناد هیملع و  56يهزوح 

يرکسع نسح  ماما  57نادرگاش 

يرکسع نسح  ماما  57تافیلأت 

بوسنم ریسفت  نوماریپ  یهاتوک  57حرش 

نادرگاش ياهباتک  زا  58دییأت 

يرکسع نسح  ماما  نخس  رد  58اهقف 
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فورعم سانشرتخا  فوسلیف و  60يدنک 

اوران ياهتبسن  زا  ناگتشرف  62تسادق 

درم نز و  ثرا  توافت  62يهفسلف 

قوقح قالخا و  63سرد 

یبصان ندش  63هعیش 

ینآرق لاؤس  کی  هب  64خساپ 

هدیقع نادزد  ربارب  رد  64تیعطاق 

نایفوص ربارب  رد  يرکسع  نسح  64ماما 

ناتسرپ هناگود  ربارب  رد  65يریگعضوم 

ناهج نایعیش  هب  66تحیصن 

هنامیکح 66نانخس 

يرکسع نسح  ماما  67تداهش 

یتخبون لهسیبا  67تدایع 

رون ياوشیپ  تداهش  ربخ  ارماس و  68رهش 

قودص خیش  تیاور  هب  رون  ياوشیپ  68تداهش 

( جع  ) يدهم ماما  ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  72یهاگن 

يدهم ترضح  یناگدنز  هب  ارذگ  72یهاگن 

72هراشا

رون 72دالیم 

هرطاخ رپ  مد  هدیپس  73نآ 

وگب نخس  74مرسپ 

تیاور رب  75یشرگن 

بلاج يهتکن  75کی 

رحس يهدیپس  76رد 
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نافرحنم 76ینکفادیدرت 

ینامهیم 77ینابرق و 

گرزب زار  77کی 

صاخ 78باون 

سجرن ترضح  راوگرزب  يوناب  لیاضف  هب  79یهاگن 

سجرن ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  79یهاگن 

79هراشا

ترضح نآ  79ياهمان 

ناگتسراو رابت  زا  79ياهدازآ 

زیگناتفگش 81تشذگرس 

دنویپ 81نیرتراختفارپ 

؟ منک 81هچ 

هوکشرپ يایؤر  82نآ 

! شاب مرسپ  رادید  راظتنا  رد  82کنیا 

لاصو يارب  82ریبدت 

تسرد تسار و  83يایؤر 

رگید 84هاگدید 

تیاور نیا  رب  85یشرگن 

شسرپ 86کی 

شسرپ 86خساپ 

ارماس هناتسآ  زا  86یتامارک 

ارماس هناتسآ  زا  دنچ  86یتمارک 

نییرکسع رهطم  حیرض  تمارک  86روهظ 

نییرکسع هزجعم  غابص و  داوج  87جاح 
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نییرکسع مرح  رد  يزیربت  88ناوج 

رگید 88يزاجعا 

رادید 89زوف 

ارماس رد  90تماقا 

وکین نحل  91ادص و 

تبرغ 91يهظحالم 

لاصو 92بش 

ارماس هار  95رد 

دیتسه ام  نامهیم  96امش 

تسا یسردایرف  عقوم  97نالا 

ترایز هار  99رد 

موش ییاریذپ  ات  موریمن  اج  نیا  100زا 

رون ناماما  هاگراب  تمرح  کته  رد  نارگمتس  هایس  همانراک  هب  هاتوک  100یهاگن 

ینیسح هاگراب  بیرخت  رد  یسابع  نوراه  هایس  100همانراک 

101هراشا

نآ زاجعا  نیسح و  ماما  ربق  101شبن 

یناراب بش  کی  رد  نیسح  ماما  ربق  102ایارسلاوبا و 

موس نرق  هناتسآ  رد  نیسح  ماما  103مرح 

نومأم دهع  رد  نیسح  ماما  ربق  103يزاسزاب 

نیسح ماما  رازم  بیرخت  نامرف  103لکوتم و 

موس نرق  رد  نیسح  ماما  104هاگراب 

لاس 236 هب  ربق  ندرک  ناریو  104لکوتم و 

لاس 237 هب  رازم  ندرک  ناریو  دصق  105لکوتم و 

البرک هب  رصم  زا  نونجم  دیز  هدایپ  106رفس 
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نیسح ماما  هب  تبحم  مرج  هب  تیکسنبا  107لتق 

نیسح ماما  ربق  زاجعا  جزید و  107میهاربا 

لاس 240 هب  نیسحلا  نب  دمحم  یترایز  108رفس 

رگید بیرخت  108لکوتم و 

البرک هب  جح  زا  هیبار  نب  هللادبع  108رفس 

هرانم ثادحا  نیسح و  ماما  هاگراب  یساسا  108ریمعت 

هعیش ياملع  تاداس و  109راتشک 

رگید رهش  هب  يرهش  زا  تاداس  ترجاهم  109رارف و 

نونکات هتشذگ  زا  ارماس  يهچخیرات  هب  هاتوک  112یهاگن 

ارماس رهش  يهچخیرات  هب  ارذگ  112یهاگن 

112هراشا

يرکسع نسح  ماما  يداه و  ماما  رهطم  مرح  112هاگراب و 

ارماس گرزب  113دجسم 

هیلکوتم 114رهش 

فلدیبا 114دجسم 

هفیلخ تشه  تختیاپ  114ارماس و 

ارماس 115ياهرصق 

یلاخملا لت  115ثیدح 

ارماس 116ياهرید 

يزاریش گرزب  يازریم  ترجاهم  زا  شیپ  117ارماس 

ارماس هب  ازریم  ترجه  118للع 

دش رداص  ارماس  زا  هک  یگرزب  118ياوتف 

ارماس يهزوح  رد  یشزومآ  119ماظن 

ارماس هزوح  رد  ملق  120تلاسر 
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ارماس يهزوح  رد  نارعاش  120رعش و 

ارماس 121يارعش 

ارماس 122خروم 

ارماس خیرات  122باتک 

ارماس 122راربا 

ارماس 124ياههناخباتک 

لیصفت قیقحت و  يارب  125ياهنزور 

125اهباتک

یبرع نابز  هب  125تالاقم 

یسراف 126تالاقم 

ناریا يدازآ  رد  نآ  شقن  126ارماس و 

گرزب يازریم  یشیدنارود  127ارماس و 

نآرق تایآ  يدیلک  تفرعم  ارماس و  يزاریش ، 129يازریم 

ینیسح نارادازع  130ارماس و 

نونکات هتشذگ  زا  ارماس  هسدقم  132هناتسآ 

هتشذگ رد  ارماس  يهسدقم  132يهناتسآ 

132هراشا

ارماس يهناتسآ  لوا  132ترامع 

ارماس يهناتسآ  مود  132ترامع 

ارماس هناتسآ  موس  132ترامع 

ارماس هناتسآ  مراهچ  133ترامع 

يرجه مجنپ  نرق  رد  ارماس  133يهناتسآ 

متفه نرق  رد  ارماس  133هناتسآ 

متشه نرق  رد  ارماس  133يهناتسآ 
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هیوفص رصع  رد  ارماس  133يهناتسآ 

ارماس يهناتسآ  مود  يزوس  134شتآ 

هاشردان رصع  رد  ارماس  134يهناتسآ 

يرجه هدزیس  نرق  رد  ارماس  134يهناتسآ 

يرجه مهدراهچ  نرق  رد  ارماس  134يهناتسآ 

دمحم دیس  135يهناتسآ 

135هراشا

لوا 135ترامع 

مود 135ترامع 

موس 135ترامع 

مراهچ 136ترامع 

مجنپ 136ترامع 

یمق نیسح  اقآ  جاح  تیعجرم  رصع  رد  دمحم  دیس  136هناتسآ 

رگید ناشخرد  136ياههرهچ 

136هراشا

ینیع 138دهاش 

رگید هراتس  138هس 

رضاح رصع  رد  ارماس  139يهناتسآ 

139هراشا

يرمق يرجه  لاس 1427  رد  ارماس  140يهناتسآ 

تسین بیجع  140ایآ 

تسا حضاو  رپ  141يرآ 

ارماس ات  عیقب  141زا 

؟ ارچ ارماس  ارچ ؟ 142عیقب 
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؟ تساجک 142اجنیا 

تبیغ 142بادرس 

تبحم داقتعا و  143رهظم 

مدرم دیلقت و  عجارم  هدرتسگ  143ضارتعا 

ارماس هناتسآ  تمرح  کته  هب  ضارتعا  رد  نید  ناگرزب  144ياههینایب 

144هراشا

ینارکنل لضاف  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  ترضح  144مایپ 

بالقنا مظعم  ربهر  145هینایب 

یناتسیس یلع  دیس  جاح  146يهینایب 

يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  رتفد  146هینایب 

يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  جاح  رتفد  147يهینایب 

یناسارخ دیحو  نیسح  خیش  هینایب  زا  147یشخب 

یلیبدرا يوسوم  148مایپ 

یناحور قداص  دیس  149هینایب 

يزیربت داوج  ازریم  خیش  رتفد  149يهینایب 

مهم تحیصن  149شرافس و 

يزاریش مراکم  رصان  خیش  جاح  150هینایب 

يزاریش ینیسح  قداص  دیس  150يهینایب 

میکح ییابطابط  دیعس  دمحم  دیس  رتفد  151يهینایب 

یناگیاپلگ یفاص  ردقیلاع  عجرم  151مایپ 

مق يهیملع  يهزوح  تیریدم  زکرم  152يهینایب 

رگید 152هینایب 

رگید 152يهینایب 

ینادمه يرون  153يهینایب 
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ارماس هناتسآ  رد  رئاز  153بدا 

ارماس هسدقم  هناتسآ  رد  ترایز  153بادآ 

يرکسع ماما  يداه و  ماما  153ترایز 

ماما ود  نآ  يارب  رگید  154یترایز 

نوتاخ سجرن  ترضح  155ترایز 

نوتاخ همیکح  ترضح  156ترایز 

سدقم بادرس  رد  هللاۀیقب  ترضح  156ترایز 

يرکسع ماما  يداه و  ماما  هب  163لسوت 

يداه ماما  163زامن 

يداه ماما  تونق  163ياعد 

يداه ماما  هب  163لسوت 

يرکسع نسح  ماما  164زامن 

يرکسع ماما  تونق  164ياعد 

هریبک يهعماج  ترایز  زا  نامز  ماما  ناميالوم  170شیاتس 

170هراشا

هریبک يهعماج  171ترایز 

177یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  189هرابرد 
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ارماس ناشخرد  ياههرهچ 

باتک تاصخشم 

 - 1325 یلع ، یلاخلخینابر ، هسانشرس : 
. یلاخلخینابر یلع  فیلات  / ارماس ناشخرد  ياههرهچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1386 نیسحلابتکم ، مق : رشن :  تاصخشم 
448 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
254ق.  - 212 مهد ، ماما  (ع ،) دمحمنبیلع عوضوم : 

260ق.  - 232 مهدزای ، ماما  (ع ،) یلعنبنسح عوضوم : 
. اهاعد عوضوم : 

. اههمانترایز عوضوم : 
BP49/ر2چ9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9583 ییوید :  يدنب  هدر 
1033163 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ملاع بطق  بلق  هب  نوخ  هتسشن 

هاگراب اغیرد  ملاع  بطق  بلق  هب  نوخ  هتـسشن  متام  قرغ  دـش  هرماس  مدینـش  دـش  متـس  ملظ و  هنیک و  ریـسا  دـش  مغ  جامآ  هرماـس  مدـینش 
زا ناغف  میرابب  نوخ  کشا  هک  دشاب  اور  راکمتس  درمناوجان  هورگ  راوخنوخ  موق  تسد  هب  ناریو  هدش  نیفیرش  نیمامه  نیماما  نییرکـسع 

ار ارهز  يدـهم  لد  دنتـسپ  هک  یناتـسرپ  ناطیـش  نامه  ام  بحاص  رطاخ  هدرزآ  دـش  هک  اغیرد  يا  اـغیرد  يا  اـغیرد  میرآرب  لد  زا  هنیس و 
ار وـت  مغ  يهناـخ  ددرگن  زگره  تلد  ملاـع ! ناـبوخ  ورـسخ  يا  ـالا  شراز  نینوـخ و  لد  ناـبرق  هب  شرابکـشا  ناگدـید  يادـف  دنتـسکش 

دریمب ترادـغ  مصخ  یهلا  یناقـشاع  مزب  زورفا  غارچ  ینایعیـش  ام  لد  مارآ  وت  ردـکم  زگره  ترطاخ  ددرگن  رواد ! بوبحم  يا  میوگیم 
يهشیر روآرد  تلادـع ! نادـیم  درم  يا  ایب  تسا  رارقیب  اهلد  هک  يدـهم  ایب  تسا  راظتنا  رد  ناهج  الوم  اـیب  دریگن  مغ  راـبغ  تیور  لـگ 
نمـشد يا  ایب  ردام  داد  ناهایـس  ور  زا  ریگب  ربکلا » هللا   » يهمغن اب  ایب  ییادـخ  لدـع  مچرپ  نکاپب  ییاضترم  راقفلاوذ  اب  ایب  تلالـض  ملظ و 

نادزی هک  یفاص » نسحم   » ناد نیقی  تسا  مایق  ریشمش و  ماگنه  ایب  تسا  ماقتنا  تقو  هک  اقآ  ایب  نادیلپ  زا  ناتسب  زاب  ار  كدف  ناتسرپ ! ایند 
هحفص 5 ] یفاص [  نسحم  مارحلا 1427 -  مرحم  قباطم 24   84  / 12 نازوتهنیک 4 /  ناج  هب  شتآ  دنز 

راتفگشیپ

مهقوقح و یبصاغ  مهئادـعأ و  یلع  هللا  ۀـنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  هللادـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
لوا زور  زا  ربخیب  ادـخ  زا  نارگرامعتـسا  نیدـلا  موی  یلا  نیرخآلا  نیلوألا و  نم  نیعمجأ  سنالا  نجلا و  نم  مهبقانم  مهلئاـضف و  يرکنم 

دمحم لآ  دـمحم و  زا  هک  دوب  نیا  رب  ناـشیانب  دـندرک ، يزیریپ  ار  هدـعاسینب  يهفیقـس  يهصق  هک  هاـگ  نآ  دنتـشاذگ . تفلاـخم  ياـنب 
رد مالسلامهیلع  تیب  لها  نانمشد  هک  دوب  هصق  نآ  زا  دعب  دنرادرب . راگزور  يهنحص  زا  ار  همه  دنراذگن و  هدنز  ار  یـسک  مالـسلامهیلع 
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ات دناهدز ... مالـسلامهیلع  تیب  لها  راگدنام  نادواج و  راثآ  ندرب  نیب  زا  بیرخت و  يارب  یکانلوه  تایانج  هب  تسد  هراومه  خـیرات  لوط 
هتشذگ زا  هدنام  یقاب  یمالـسا  ملاعم  راثآ و  ظفح  یمالـسا  میلاعت  رد  دیـسر . عیقب  رد  مالـسلامهیلع  همئا  هاگراب  بیرخت  هب  تبون  هک  نیا 
رادراخ ياههتوب  زا  هدیشوپ  هربقم  نیا  دشابیم . ناناملـسم  دزن  رباقم  نیرتسدقم  نیرتمهم و  زا  یکی  عیقب  ناتـسروگ  تسا . هدش  هیـصوت 

ربمایپ یباحص ، نیا  يراپس  كاخ  مسارم  رد  هک  دوب  نوعظم  نب  نامثع  یباحـص ، دش ، هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  هک  یـصخش  نیتسخن  دوب .
ور نیا  زا  دش ، نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  دـنزرف  میهاربا  شرانک  رد  سپـس  دوب . هدومن  تکرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

یمارگ ربمایپ  دـندومن . لیدـبت  ناتـسروگ  هب  ار  نآ  دـندرک و  عطق  ار  اههتوب  دـندومن . لیامت  نآ  رد  دوخ  ناـگدرم  نفد  تهج  ناناملـسم 
ادغ نوعدت  ام  مکاتأ  نینمؤم و  موق  راد  مکیلع ، مالـسلا  : » دومرفیم دـیبلطیم و  شزرمآ  عیقب  رد  ناگدـشنفد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هک یبهذم  ياهتیصخش  نیرتروهشم  نیرتصخاش و  هحفص 6 ] دقرغلا [ .» عیقب  لهأل  رفغا  مهللا  نوقحال . مکب  هللا  ءاش  نا  انا  نولجؤم و 
نیدـباعلانیز نیـسحلا  نـب  یلع  ماـما  ترـضح   - 2 مالـسلاهیلع . یبـتجم  نـسح  ماـما  ترـضح   - 1 زا : دـنترابع  دـناهدش  نـفد  عـیقب  رد 

همطاـف ترـضح  یتیاور  هب   - 5 مالـسلاهیلع . قداص  رفعج  ماـما  ترـضح   - 4 مالـسلاهیلع . رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح   - 3 مالسلاامهیلع .
يرامعم متـسیس  ياـنبم  رب  عیقب  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  نارتخد   - 7 مالـسلااهیلع . دسا  تنب  همطاف  ترـضح   - 6 مالسلااهیلع .

ناملسم و ناسیونهمانرفس  زا  ياهدع  تشگیم ، نآ  يهتفیـش  ياهدننیب  ره  دوب و  هدش  انب  ییابیز  بلاج و  یمالـسا  يهویـش  هب  یمالـسا و 
و دـناهدرک ، فیـصوت  ییابیز  هب  ار  نآ  دوخ  ياهباتک  رد  قرـشتسم ، یجراـخ و  ناسیونهمانرفـس  ریبجنبا و  هطوطبنبا و  نوچمه  برع 

لآ يدوعـس ، تلود  نیتسخن  ییاپرب  ماگنه  دنتـشادیم . لوذـبم  ياهژیو  تیمها  نآ  ینادابآ  هب  خـیرات  لوط  رد  هرونم  هنیدـم  نارادـمامز 
ینامثع تلود  طـسوت  تلود  نیا  هک  یماـگنه  دـندرک . ناریو  ار  عیقب  راـب  نیتسخن  يارب  1805 م ،)  ) يرمق يرجه  لاـس 1220  رد  دوعس 
يرجه لاس 1344  رد  دندرک . يزاسزاب  ییابیز  لکـش  هب  ار  عیقب  ناهج ، رـساترس  ناناملـسم  يرایمه  زا  يریگهرهب  اب  اهنآ  دش ، نوگنرس 

ظاعو ياوتف  هب  دنداد ، رارق  دوخ  شروی  دروم  ار  هرونم  هنیدم  رهـش  دوخ ، تلود  نیموس  ندومن  اپ  رب  زا  سپ  دوعـس  لآ  1926 م )  ) يرمق
نیا دـندرک . ناریو  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  راهطا و  يهمئا  سدـقم  ياهرازم  راهطا  يهمئا  سدـقم  تحاس  هب  تناها  زا  سپ  نیطـالس ،

تشگ و ناهج  قطانم  رگید  ناتسکاپ و  دنه ، رصم ، ناریا ، قارع ، برعلا ، ةریزج  لخاد  رد  ناناملـسم  دیدش  لمعلاسکع  هب  رجنم  هثداح 
رد یمادقا  هنوگ  چیه  المع  اما  دومن ، ار  عیقب  يزاسزاب  يهدعو  ناناملسم  راشف  لیلد  هب  دوعسنبا  دندش . عیقب  يزاسزاب  ناهاوخ  ناناملسم 

تسا یتیلوئسم  نآ  يزاسزاب  عیقب و  رد  ربمایپ  باحـصا  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  رازم  هب  هوکـش  مارتحا و  ندنادرگزاب  دومنن . اتـسار  نیا 
ادخ هحفص 7 ] تمرح [  دادخر ، هللا  لآ  مرح  بیرخت  ارماس و  زادگناج  يهعجاف  هک  هاگ  نآ  يرآ ، تسا . ناناملـسم  مامت  يهدهع  رب  هک 

یطارفا كانلوه  تیانج  نیا  هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  يرایـسب  دیـسر ، مالـسا  ناـهج  شوگ  هب  عیقب  هب  تراـسج  هک  زور  نآ  دنتـسکش ، ار 
يدوز هب  مالسلامهیلع  تیب  لها  نانمـشد  ناراکتیانج و  یلو  دش ، رارکت  كاندرد  هثداح  نیا  زاب  اما  دش . دهاوخن  رارکت  رگید  هنابـصعتم 

زا یخرب  رد  ریخا  ياهلاس  ياهدادخر  اما  درک . دنهاوخ  زیهرپ  قارع  رد  هباشم  ثداوح  زا  دش و  دنهاوخ  نامیـشپ  دوخ  تایانج  نینچ  زا 
ماما ود  يهناخ  هب  دـننک و  تجاجل  دانع و  ادـخ  نید  اـب  دـنهاوخیم  تسپ  ياـهیباهو  هک  داد  ناـشن  قارع  هژیو  هب  یمالـسا  ياـهروشک 

. دنتـسکش ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  يهناـخ  تمرح  دـندومن و  تراـسج  مالـسلاامهیلع  مولظم  موـصعم و 
دروم و نیا  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ام  ثداوح  نیا  هللا . ءاش  نا  دومرف . دـهاوخ  دوبان  سپـس  اوسر ، ار  هدروخ  مسق  نانمـشد  نیا  دـنوادخ 

باتک نیا  تسا . هنیمز  نیا  رد  یشالت  تسامش  يور  شیپ  هک  یباتک  میراگنب ، یباتک  هوکشاب  ياههاگراب  نآ  اب  ناناملسم  ییانـشآ  يارب 
هب هاتوک  یهاگن  مود : شخب  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  ترـضح  یناگدـنز  هب  هاـتوک  یهاـگن  مکی : شخب  تسا : هدـش  میظنت  شخب  هن  رد 

: مراهچ شخب  مالسلاهیلع  يدهم  ماما  ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن  موس : شخب  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
هب هاتوک  یهاگن  مشـش : شخب  ارماس  هناتـسآ  زا  یتامارک  مجنپ : شخب  مالـسلااهیلع  سجرن  ترـضح  راوگرزب  يوناـب  لـیاضف  هب  یهاـگن 

: متشه شخب  نونک  ات  هتشذگ  زا  ارماس  هچخیرات  هب  هاتوک  یهاگن  متفه : شخب  ناماما  هاگراب  تمرح  کته  رد  نارگمتـس  هایـس  همانراک 
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دروم کچوک  تدارا  ضرع  نیا  تسا  دیما  ارماس  يهسدقم  هناتـسآ  رد  رئاز  بدا  مهن : شخب  نونک  ات  هتـشذگ  زا  ارماس  هسدـقم  هناتـسآ 
ینیـسح نیعبرا  نیملاعلا . بر  نیمآ  ددرگ . عقاو  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يرکـسعلا -  نسحلا  نب  تجح  دوعوم  يدـهم  لوبق 

هحفـص 8] یلاخلخ [  یناـبر  یلع  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  مرح  مق -  ش  لاس 1385 ه . هام  دنفـسا  اب  قباـطم  لاس 1428 ه ق  مالسلاهیلع 
هاگراب بارطـضا  رد  ایلوا  ایبنا و  تسکـش  نامیا  يهناخ  تسبراد  تسکـش  ناـکما  ملاـع  بلق  بلق  ناـمز  بحاـص  يهناـخ  ناریو  تشگ 

بیغ و يهنیجنگ  نفدم  دوجو  زنک  نزخم  ناریو  تشگ  نیلسرملا  ریخ  لامآ  يهبعک  نیملاعلا  بر  تیب  دش  مدهنم  بارخ  دش  نییرکـسع 
دوعوم يدـهم  يهناـخ  تسا  يدـه  ملع و  زکرم  هبارخ  نیاـک  نید  راـسخر  رب  هتـسشنب  مغ  درگ  نیرب  شرع  دـپتیم  تبیـصم  نیز  دوهش 

« هلظ دم   » یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  هدنیارس : نامز  بحاص  يهناخ  ناریو  تشگ  نامألا  تبیـصم ، نیا  زا  نامألا  تسادخ 
[ . 1]

هرماس هب  ینامز  نارکمج و  هب  یهاگ 

نیهر يرمع  یتیانع  دیامن  رای  هک  رگا  باوخ  رد  تسا  ترـضح  راتفرگ  تسا و  دوخ  زا  دازآ  تسا  ترـضح  رادید  قشاع  هک  ینمؤم  ره 
هرماس هب  ینامز  نارکمج و  هب  یهاگ  تسا  ترضح  راثآ  رشان  رازگتمدخ و  رای  دوجو  عمش  رب  رد  راوهناورپ  تسا  ترضح  رادیب  تلود 
تـسا ترـضح  رادارـس  تسا  نکاس  هک  اج  ره  تسوا  لام  هن  يدـهم  قشاـع  رادـن  راد و  تسا  ترـضح  راوید  رد و  هناـخ و  هب  شمـشچ 

هحفص 19 ] ناسح [  نایچیاچ -  بیبح 

ع)  ) يداه ماما  ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن 

يداه ماما  يالاو  تیصخش 

نیرتناـشخرد و ردـپ ، زا  سپ  دوشگ . یتیگ  هب  هدـید  يرجه  لاس 212  هجحلايذ  هام  يهمین  رد  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  دـنزرف  نیتسخن 
یـسابع مصتعم  دنمانیم . ناگدشوحم  ار  نانآ  هک  دوب  ینارادمامز  افلخ و  اب  رـصاعم  مالـسلاهیلع  ماما  دوب . مالـسا  تیـصخش  نیرتخـماش 

فیرش مسا  دندوب . یناور  ياههدقع  رد  وحم  يو ، ردارب  لکوتم  رفعج و  یبلطتذل و  رد  وحم  شرسپ  قثاو  نوراه و  يزیرنوخ ، رد  وحم 
نـسحلاوبا  » ار باـنج  نآ  نییعت  تهج  هب  دـندوب  تینک  نیا  هب  ینکم  همئا  رد  نوـچ  دوـب و  نسحلاوـبا »  » وا يهـینک  و  یلع »  » ترـضح نآ 

و بیط ، حصان ، هیقف ، ملاع ، بیجن »  » ار ترـضح  نآ  یهاگ  تسا . يداه »  » و یقن »  » اهنآ رهـشا  دایز و  هفیرـش  باقلا  دنیوگیم . ثلاثلا »
نآ ببـس  نیدب  رکـسع  هلحم  رد  دندومرف و  ینکـس  ارماس  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شدنزرف  ترـضح و  نآ  نوچ  دـنتفگیم . نمتؤم ،

دیلپ تسد  هب  هعیـش ) تایاور  قبط   ) يرجه لاس 254  رد  ترـضح  نآ  دنتفرگ . مان  يرکـسع »  » دـندش و بوسنم  ناکم  نآ  هب  ناراوگرزب 
يافلخ زا  نت  تفه  اب  دوخ  مایا  رد  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  هحفـص 20 ] [ . ] 2 . ] تسا هدیـسر  تداهـش  هب  مس  اب  یـسابع  يهفیلخ  زتعم ،

شراوگرزب ردپ  هک  دوب  لاس 220  مصتعم ، دهع  رد  تسا . هدوب  رصاعم  زتعم  نیعتسم و  رـصتنم ، لکوتم ، قثاو ، مصتعم ، نومأم ، یـسابع :
ینید میلاـعت  رـشن  هب  دیـسر و  تماـما  هب  هتـشذگ  ناـماما  یفرعم  ادـخ و  رما  هب  دوب و  هنیدـم  رد  شترـضح  دـش . دیهـش  مس  اـب  دادـغب  رد 
دوـخ تـلود  يارما  زا  یکی  هـب  دـندوب ، هدرک  هـک  ییاهتیاعــس  رثا  رد  لاس 243  رد  لـکوتم  دیـسر . ارف  لـکوتم  ناـمز  اـت  تخادرپیم 

اب زیمآرهم  ياهمان  دـنک و  بلج  دوب -  تفالخ  يهمـصاع  تختیاپ و  زور  نآ  هک  ارماس -  هب  هنیدـم  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  داد  تیرومأـم 
رهاـظ رد  ارماـس ، هب  ترـضح  نآ  دورو  زا  سپ  هتبلا  [ . 3 . ] دومن تاقالم  تکرح و  ياـضاقت  تشون و  ترـضح  نآ  هب  میظعت )!!(  لاـمک 

درکیمن و یهاتوک  ترـضح  نآ  کته  تیذا و  لیاسو  ندروآ  مهارف  رد  تسناوتیم  هچنآ  لاح  نیع  رد  یلو  دـماین . لـمع  هب  یتامادـقا 
رد تلاسر  نادـناخ  اب  ینمـشد  رد  لکوتم  دـندومن . شیتفت  ار  شاهناخ  يو  رما  هب  هدرک و  راضحا  ار  ماما  کته ، اـی  لـتق  روظنم  هب  اـهراب 
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ازسان شترضح  هب  اراکـشآ  دوب و  تخـسرس  نمـشد  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  ترـضح  اب  هژیو  هب  تشادن . ریظن  یـسابع  يافلخ  نایم 
لاس 237 رد  يو  دیدنخیم . هفیلخ  دروآیم و  رد  ار  ترـضح  نآ  دیلقت  شیع  ياهمزب  رد  هک  تشاد  فظوم  ار  يدلقم  درم  تفگیم و 
، دندوب هتخاس  شفارطا  رد  هک  يرایسب  ياههناخ  نینچ  مه  البرک ، رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  حیرـض  هبق و  درک  رما  يرجه 
مسا و یلک  هب  ات  دـننک  تعارز  مخـش و  ار  رهطم  ربق  نیمز  دنتـسب و  ماما  مرح  هب  بآ  هک  داد  روتـسد  دـندومن و  ناسکی  نیمز  اب  ناریو و 
هحفـص 21] تقر [  يهلحرم  هب  دـندوب -  زاجح  رد  هک  يولع -  تاداس  یگدـنز  عضو  لـکوتم  ناـمز  رد  [ . 4 . ] دوش شوـمارف  رازم  مسر 
ار نآ  زامن  تاقوا  رد  هک  دنتشاد  هنهک  رداچ  کی  ناشیا  زا  ياهدع  دنتشادن و  رتاس  هنوگ  چیه  ناشیا  ياهنز  هک  نانچ  دوب ، هدیسر  يراب 

ماما تخاسیم . دراو  زین  دـندوب -  رـصم  رد  هک  يولع -  تاداس  هب  ار  اـهراشف  نیا  ریظن  [ . 5 . ] دندناوخیم زامن  دندیـشوپیم و  تبون  هب 
زتعم نیعتـسم و  رـصتنم ، يو ، زا  سپ  تشذگرد و  قح  هب  ان  هفیلخ ي  نآ  ات  دومرفیم  ربص  لکوتم  رازآ  هجنکـش و  هب  مالـسلاهیلع  يداه 

يذ يهمین  رد  ترـضح  نآ  دـنیوگ : نیخروم  تاور و  بلغا  دـش . دیهـش  مومـسم و  ترـضح  نآ  زتـعم ، هسیـسد  هب  دـندمآ و  راـک  يور 
ار بجر  مجنپ -  ای  مود -  یـضعب  دومرف . رونم  دوخ  رون  هب  ار  ایند  هرونم -  يهنیدم  یلاوح  رد  یعـضوم  ایرـص - »  » رد لاس 212  يهجح 
زا هللا  همحر  یمق  ثدـحم  تاـتناقلا .» نم  تناـک  و   » هک تسا  هدیـس  هب  فورعم  هیبرغم و  هنامـس »  » شاهمظعم يهدـلاو  تـسا . هدرک  رکذ 

يداه ماما  لئامـش  دوب . هزور  تاقوا  رتشیب  تشادـن و  يدـننام  لـثم و  يوقت  دـهز و  رد  هردـخم  نآ  هک  دـیامنیم  لـقن  دولخلا » تاـنج  »
هداشگ و ياـهوربا  خارف ، ياـهمشچ  دیفـس ، خرـس و  يور  دوب ، هماـقلا  طـسوتم  شترـضح  دـناهدرک : فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  مالـسلاهیلع 
، دوب تبیه  بحاص  بولقلا و  بوبحم  تشگیم و  لیاز  وا  مغ  درکیم ، رظن  شکرابم  يور  رب  یمومغم  ره  هک  تشاد ، نیشنلد  يهرهچ 
یبر و هللا   » مالسلاهیلع ترـضح  نآ  متاخ  شقن  دوب . راوشد  ترـضح  نآ  رب  نتفر  هدایپ  و  تشاذگیم ، کچوک  ار  اهمدق  نتفر  هار  رد  و 

هللا همحر  سوواط  نب  دیـس  دوبعملا .» قالخا  نم  دوهعلا  ظـفح   » دوب شقن  نآ  رد  هک  تشاد  يرگید  رتشگنا  دوب . هقلخ » نم  یتمـصع  وه 
یقنلا یلع  ماما  ترضح  شرسپ  يارب  ار  زرح  نیا  مالسلاهیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح  دیوگ : ینسح  میظعلادبع  بانج  هک  هدرک  تیاور 

ار ذیوعت  نیا  ترـضح  نآ  درکیم و  ذیوعت  ار  وا  تشون و  تشاد  ياج  هراوهگ  رد  هدوب و  كدوک  ترـضح  نآ  هک  هاگ  نآ  مالـسلاهیلع 
مهللا میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  : » تسا نینچ  زرح  هحفص 22 ] نآ [  درکیم و  رما  دوخ  باحصا  هب 

مئاد ال وه  نم  ناحبس  : » دوب هنوگ  نیا  مه  ترضح  نآ  حیبست  تسا و  هدمآ  تاوعدلا » جهم   » رد ذیوعت  نیا  مامت  حورلا .» ۀکئالملا و  بر 
[ . 6 «. ] هدمحب هللا و  ناحبس  رقتفی ، ینغ ال  وه  نم  ناحبس  وهلی ، مئاق ال  وه  نم  ناحبس  وهسی ،

يداه ماما  ياهیتفگش  اهتمارک و  زا  ياهشوگ 

هراشا

دننام دـناهدوب و  رادروخرب  بیغ  ناهج  لاعتم و  يادـخ  اب  هژیو  طابترا  زا  تماما ، تمـصع و  ماقم  تهج  هب  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما 
نآ یهلا  تردـق  ملع و  زا  ییاههنومن  دوبیم . ادـخ  اب  نانآ  طابترا  تماما و  ماقم  دـیؤم  هک  دناهتـشاد  یتامارک  تازجعم و  یهلا  ناربمایپ 
زین دـشیم و  نانآ  رطاخ  نانیمطا  ناوریپ و  تیبرت  شرورپ و  بجوم  و  درکیم ، روهظ  زورب و  هللا -  نذاب  بساـنم -  دراوم  رد  ناراوگرزب 

هدهاشم يرایسب  تازجعم  تامارک و  زین  مالسلاهیلع  يداه  ماما  زا  دیدرگیم . بوسحم  نایمارگ  نآ  تیناقح  رب  يراکشآ  لیلد  تجح و 
دنچ راصتخا  تیاعر  يارب  ام  دراد . زاین  هناگادـج  یباتک  هب  اهنآ  يهمه  لقن  تسا و  هدـش  تبث  ثیدـح  خـیرات و  ياهباتک  رد  هک  دـش 

مینکیم . رکذ  ار  هنومن 

تماما زاغآ 
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نیرتنشور زا  دوخ  نیا  تفرگ و  رارق  تماـما  دنـسم  رب  یگلاـس  تشه  نس  رد  شیمارگ ، ردـپ  تداهـش  زا  سپ  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 
هحفـص یتح [  هک  كدوک  زا  اهنت  هن  تسا  یهلا  افرـص  هک  يریطخ  تیلوئـسم  ماقم و  نینچ  تزاـیح  هک  ارچ  تسا ؛ تازجعم  تاـمارک و 

رد همئا  زا  کی  ره  تشذگرد  تداهـش و  زا  سپ  هعیـش  ناثدـحم  املع و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسین . هتخاس  زین  غلاب  لقاع و  نادرم  زا  [ 23
هک ماما  ماوقا  نایولع و  زا  ناگرزب  نینچمه  دندرکیم . شیامزآ  ار  وا  یهاگ  یتح  دـندومنیم و  هعجارم  يدـعب  ماما  هب  نوگانوگ  لئاسم 
زج ادخ و  دییأت  تساوخ و  هب  زج  تسا  نکمم  ریغ  دنتـشاد ؛ ترـشاعم  ترـضح  نآ  اب  دمآ و  تفر و  ماما  يهناخ  هب  دندوب  لامک  نس  رد 

دهد حیحص  خساپ  تالاؤس  يهمه  هب  دریگب و  تسد  رد  ار  دنسم  ماقم و  نیا  دناوتب  یکدوک  یهلا ، تردق  ملع و  تمصع و  اب  طابترا  رد 
زیمت و ربهار  هاگآ  ماما  کی  زا  ار  یلومعم  لاسدرخ  كدوک  زین  يداع  مدرم  یتح  هک  تسا  یهیدب  دیامن . لماک  يربهر  تالکـشم  رد  و 

دنهدیم . صیخشت 

یهلا تاریدقت  يارجا 

هنوگچ قثاو  دیسرپ : نم  زا  یمارگ  نآ  مدش . بایفرش  مالسلاهیلع  يداه  ماما  تمدخ  متفر و  هنیدم  هب  قارع  زا  دیوگیم : یطابـسا  ناریخ 
: دومرف مسریم . هار  زا  نونکا  مه  اریز  مراد ، يرتشیب  یهاگآ  عـالطا و  نارگید  زا  نم  دوب و  تیفاـع  رد  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  دوب ؟

رفعج دومرف : نم  هب  هاـگ  نآ  دـشابیم . ماـما  دوخ  مدرم  زا  روظنم  متفاـیرد  دومرف ، ار  عوضوم  نیا  نوـچ  تسا . هدرم  وا  دـنیوگیم : مدرم 
؟ درک هچ  تاـیزنبا  دومرف : هاـگ  نآ  دـش . دـهاوخ  هفیلخ  وا  دومرف : دوب . نادـنز  رد  یعـضو  نیرتدـب  هب  مدرک : ضرع  درک ؟ هچ  لـکوتم 
زج ياهراـچ  دومرف : درک و  توکـس  يردـق  سپـس  تسا . موش  وا  رب  تساـیر  دومرف : دوـب . وا  رما  رما ، دـندوب و  وا  اـب  مدرم  مدرک : ضرع 

هتـشک تایزنبا  تسـشن و  وا  ياج  رب  لکوتم  رفعج  درم ، قثاو  هک  نادب  ناریخ ! يا  . تسین هحفـص 24 ] یهلا [  ماکحا  تاریدقت و  يارجا 
دـصاق هک  دوب  هتـشذگن  زور  دـنچ  زا  شیب  زونه  وت . ندـمآ  نوریب  زا  سپ  زور  شـش  دومرف : تقو ؟ هچ  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  دـش .

[ . 7 . ] دوب هدومرف  مالسلاهیلع  يداه  ماما  هک  دوب  روط  نامه  نایرج  دیسر و  هنیدم  هب  لکوتم 

دیعبت ای  توعد 

نکمم دنتشاد  ناراوگرزب ، نآ  هب  مدرم  يهقالع  هجوت و  هعماج و  رد  مالسلامهیلع  همئا  ذوفن  زا  رگمتس  يافلخ  هک  یـسرت  اب  تسا  یهیدب 
يهمه ریگنماد  هک  ساره  نیا  رب  هفاضا  لـکوتم  دروم  رد  دـنراذگب . دوخ  لاـح  هب  ار  ناـنآ  دـنرادرب و  اـم  راوگرزب  ناـماما  زا  تسد  دوبن 

نیمه هب  دوزفایم ؛ شیریگتخس  تفلاخم و  رب  زین  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  نادناخ  هب  تبسن  شاهژیو  ینمـشد  هنیک و  دوب ؛ وا  ناگتـشذگ 
ماما يرجه  لاس 243  رد  لکوتم  دشاب . وا  بقارم  کیدزن  زا  دروایب و  دوخ  دزن  هنیدم  زا  ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هک  دـش  نآ  رب  تهج 

ات ینعی  رمع  نایاپ  ات  ماما  داد . ياج  شیوخ  یماظن  هاگودرا  رانک  رد  یلزنم  رد  ار  یمارگ  نآ  درک و  دیعبت  ارماس  هب  هنیدم  زا  هنامرتحم  ار 
زا سپ  یکی  زین  وا  زا  سپ  يافلخ  تشاد ، هگن  دوخ  دـیدش  تبقارم  تحت  ار  ماـما  هراومه  وا  تشاد و  تماـقا  لـحم  ناـمه  رد  لاس 254 

لکوتم نامز  رد  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  ماما  دـیعبت  نایرج  [ . 8 . ] دیـسر تداهـش  هب  هک  هاگ  نآ  ات  دنتـشاد  رظن  ریز  ار  راوگرزب  نآ  يرگید 
لکوتم دزن  تخادرپیم و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رازآ  هب  وا  دوب . هنیدم  رد  زامن  یماظن و  روما  يدصتم  دمحم  نب  هللادبع  مان  هب  یـصخش 
لکوتم هب  ار  دمحم  نب  هللادبع  ینمـشد  غورد و  ياهمان ، رد  هحفص 25 ] دش و [  علطم  وا  تیاعـس  زا  ماما  درکیم . تیاعـس  یمارگ  نآ  زا 

نینچ دنتـشون  ماما  هب  هک  یخـساپ  نتم  دننک . توعد  ارماس  هب  هنامرتحم  ار  وا  دنهد و  خساپ  ماما  يهمان  هب  داد  روتـسد  لکوتم  داد . رکذـت 
... دنادیم مزال  ار  تقح  دنکیم و  تاعارم  ار  تیدنواشیوخ  دسانـشیم و  ار  امـش  ماقم  ریما  انامه  دعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا :

دنادیم ریما  درک . لزع  هنیدم  رد  شماقم  زا  امش  هب  تبسن  ماهتا  یمارتحایب و  امش و  قح  هب  شتلاهج  تهج  هب  ار  دمحم  نب  هللادبع  ریما ،
و دیاهدرکن ، هدامآ  ماهتا  دراوم  ماجنا  يارب  ار  دوخ  دیراد و  تین  قدـص  ناتکین  رادرک  راتفگ و  رد  دـیتسه و  رانکرب  تاماهتا  نیا  زا  امش 
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قاتـشم ریما  یلو  تسا . هداد  ار  امـش  رظن  ناـمرف و  زا  تعاـطا  مارتـحا و  مارکا و  روتـسد  وا  هب  داد و  رارق  ار  لـضف  نب  دـمحم  وا  ياـج  هب 
لها زا  سکره  دوخ و  دیراد ، تسود  ار  وا  دزن  ندنام  تاقالم و  مه  امـش  رگا  سپ  دیامن . دهع  دـیدجت  امـش  اب  دراد  تسود  تسامش و 

هار و نیب  رد  فقوت  رفـس و  تقو  دییایب ، ام  يوس  هب  بسانم  تقو  تصرف و  رد  دینیزگرب و  دیتسه  لیام  هک  ار  نامداخ  ناتـسود و  تیب و 
روط ره  دننک ، تکرح  امش  تمدخ  رد  شنایهاپـس  ریما و  تسود  همثره  نب  ییحی  دیـشاب  لیام  رگا  تسامـش . رایتخا  هب  همه  هار  باختنا 

ناردارب و زا  سک  چیه  ینک . تاقالم  ار  ریما  ات  نک  ریخ  بلط  ادـخ  زا  سپ  دـیامن . تعاطا  امـش  زا  میاهداد  روتـسد  وا  هب  دـینادب . حالص 
یلو دوب ؛ هاگآ  لـکوتم  تین  ءوس  زا  ماـما  دـیدرت  نودـب  مالـسلاو . تسین . رتزیزع  امـش  زا  وا  دزن  شناـکیدزن  نادـناخ و  دارفا  نادـنزرف و 

کیرحت رتشیب  ار  لکوتم  دشیم و  ناگدننکتیاعس  يارب  يدنـس  لکوتم ، توعد  زا  ندز  زابرـس  اریز  تشادن  ارماس  هب  نتفر  زج  ياهراچ 
دوخ هک  ناـنچ  تفر  رفـس  نیا  هب  راـچان  هدوب و  هاـگآ  لـکوتم  تین  زا  ماـما  هک  نآ  هاوگ  دادیم . وا  تسد  هب  یبساـنم  يهناـهب  درکیم و 
ارماس مزاع  درک و  تفایرد  ار  همان  ماما  لاح  ره  هب  [ . 9 . ] دندروآ ارماس  هب  هارکا  اب  هنیدم  زا  ارم  دومرفیم : هحفص 26 ] ارماس [  رد  اهدعب 

روتـسد دوش و  رهـش  لخاد  زور  نامه  ماما  تشاذگن  لکوتم  دندیـسر ، ارماس  هب  نوچ  دوب . هارمه  یمارگ  نآ  اب  زین  همثره  نب  ییحی  دـش .
نآ دنام ، اجنآ  رد  ماما  زور  نآ  دـنهد . ياج  دوب  نادنمتـسم  نایادـگ و  هاگیاج  هک  کیلاعـصلا » ناخ   » مان هب  یبسانمان  ياج  رد  ار  وا  داد 

داد و رارق  مارتحا  دروم  ار  وا  رهاظ  هب  تخاس و  لقتنم  اجنآ  هب  ار  ماما  تفرگ و  رظن  رد  ترـضح  نآ  يارب  هناگادـج  ياهناخ  لکوتم  هاگ 
يوس زا  هژیو  هب  دید ؛ رایسب  ياهجنر  ترضح  نآ  [ . 10 . ] تشادن ار  نآ  ییاناوت  یلو  دوب ؛ ماما  ندرک  ماندب  فیعـضت و  ددص  رد  یناهنپ 
ماما ریطخ  عضو  زا  یکاح  دوشیم  رکذ  الیذ  هک  ییاههنومن  دوب . ور  هب  ور  رطخ  اب  تفرگیم و  رارق  رازآ  دـیدهت و  دروم  هراومه  لکوتم 

یماگنه دیوگیم : فلدیبا  نب  رقص  تسا . رگمتـس  ياهتوغاط  ربارب  رد  زیزع  نآ  یتخـسرس  تماقتـسا و  لمحت و  رب  هاوگ  ارماس و  رد 
نم موش . دراو  داد  روتسد  دید و  ارم  لکوتم  نابرد  یقارز  موش . ایوج  وا  لاح  زا  متفر  نم  دندروآ ، ارماس  هب  ار  مالسلاهیلع  يداه  ماما  هک 

هب متفر و  هشیدنا  رد  تخـس  مدش و  ناساره  یلو  متـسشن ، نیـشنب . تفگ : تسا . ریخ  متفگ : ياهدمآ ؟ راک  هچ  يارب  دیـسرپ : مدش . دراو 
تولخ نوچ  درک و  رود  ار  مدرم  یقارز  ماهدـمآ . ماما  رادـید  يارب  هدرک و  مادـقا  یکانرطخ  راک  نینچ  هب  هک  ماهدرک  هابتـشا  متفگ  دوخ 

. ] يریگب ربخ  دوخ  يالوم  لاـح  زا  ياهدـمآ  اـیوگ  تفگ : يریخ . راـک  يارب  متفگ : ياهدـمآ ؟ هچ  يارب  و  يراد ؟ راـک  هچ  تفگ : دـش ،
داقتعا رب  زین  نم  هک  سرتم  تسا و  قح  رب  وت  يالوم  وش ، تکاس  تفگ : تسا ! هفیلخ  نم  يالوم  تسیک ؟ نم  يـالوم  متفگ : هحفص 27 ]
یتعاس تفگ : يرآ . متفگ : يورب ؟ وا  دزن  یهاوخیم  ایآ  تفگ : وا  هاگ  نآ  و  متفگ ، ساپس  ار  يادخ  نم  منادیم . ماما  ار  وا  متـسه و  وت 

رد يولع  نآ  هک  ياهرجح  هب  ار  وا  تفگ : شمالغ  هب  تفر  نوریب  وا  هک  یتقو  دور . نوریب  روآمایپ ) یچتـسپ ،  ) دـیربلا بحاص  اـت  نیـشنب 
وا كرت ، نایهاپس  زا  یهورگ  رصتنم ، شرـسپ ، کیرحت  هب  تفای و  نایاپ  لکوتم  نیگنن  تموکح  ماجنارـس  يرآ ، ربب ... تسا  ینادنز  نآ 

شدیلپ دوجو  زا  ار  ناهج  و  [ 11  ] دندناسر لتق  هب  دندوب  لوغـشم  يراسگیم  شیع و  هب  هک  یلاح  رد  ناقاخ  نب  حـتف  شریزو  هارمه  هب  ار 
ار شردپ  ياهخاک  زا  یخرب  داد  روتسد  تفرگ و  تسد  رد  ار  تفالخ  دیسر ، لتق  هب  لکوتم  هک  یبش  نامه  حبص  رصتنم ، دنتخاس . كاپ 

نیـسح ماما  ربق  تراـیز  هب  داد  هزاـجا  داد و  ناـشن  دوخ  زا  تفوطع  تفأر و  تشادـن و  يرازآ  ناـیولع  هب  تبـسن  وا  [ 12  ] دندرک بارخ 
مالـسلاامهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دـالوا  هب  ار  كدـف  داد  روتـسد  زین  و  [ 13  ] درکیم ناسحا  یکین و  ناـنآ  هب  دـنورب و  مالـسلاهیلع 

لاس 248 رد  دوب و  هام  شـش  طقف  هاـتوک و  رـصتنم  تفـالخ  نارود  [ 14  ] دـنزاس دازآ  ار  بلاطیبا  لآ  هب  طوبرم  فاـقوا  دـننادرگزاب و 
شیپ رد  ار  قباـس  ياـفلخ  شور  ناـمه  دیـسر و  تفـالخ  هب  مصتعم ، يهون  نیعتـسم ، شیومع  رـسپ  وا  زا  سپ  [ . 15  ] تشذگرد يرجه 

تمواقم تسناوتن  دوخ  كرت  نایهاپـس  شروش  ربارب  رد  نیعتـسم  دندش . هتـشک  دندرک و  مایق  نایولع  زا  یهورگ  وا  تموکح  رد  تفرگ ؛
هب رضاح  نیعتسم  هحفـص 28 ] ماجنارـس [  تفرگ و  الاب  زتعم  راک  دندرک . تعیب  وا  اب  دندروآ و  نوریب  نادنز  زا  ار  زتعم  نایـشروش  دنک و 

تسد نیعتسم  [ . 16 . ] دنتـشک ار  وا  هار  نیب  رد  داد  نامرف  دناوخارف و  ارماس  هب  ار  وا  درک و  حلـص  وا  اب  رهاظ  هب  زتعم  دش و  زتعم  اب  حـلص 
ام مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  هب  تبـسن  و  [ 17  ] دوب هتـشاذگ  زاب  لاملاتیب  لـیم  فیح و  رد  ار  كرت  نارـس  دوخ و  ناـکیدزن  زا  یخرب 
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زا سپ  [ . 18 . ] تفر نیب  زا  تفرگ و  رارق  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نیرفن  دروم  تایاور  یخرب  ربانب  تشاد ، اوران  رایـسب  يراتفر 
یهورگ وا  تموکح  رد  دوب  دب  رایسب  نایولع  هب  تبسن  زین  وا  راتفر  تفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  رصتنم  ردارب  لکوتم و  رسپ  زتعم ، نیعتـسم 

كرت و نارـس  شروش  اب  ماجنارـس  زتعم  دیـسر . تداهـش  هب  وا  نامز  رد  زین  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دـندش و  مومـسم  ای  هتـشک  نایولع  زا 
رد ات  دنتخاس  دودسم  نآ  رد  دندنکفا و  یبادرس  رد  حرج  برض و  زا  سپ  هدرک و  رانکرب  راک  زا  ار  وا  نایـشروش  دش و  ورهبور  نارگید 

[ . 19 . ] دیسر تکاله  هب  اجنامه 

؟ ياهیاپ نیا  رد  ام  تفرعم  رد  وت  زونه 

بایفرـش مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  تمدخ  ارماس  رد  دـیوگ : دیعـس  نب  حـلاص  دـناهدرک : لقن  هنوگ  نیا  بوشآ  رهـشنبا  ینیلک و 
ضرع دـیدش  رثأت  اب  دوب . ناشن  مانیب و  نابیرغ  ارقف و  لوزن  لـحم ، نآ  دـندوب . هدروآ  دورف  کیلاعـصلا » ناـخ   » رد ار  باـنج  نآ  مدـش .

. دندومن دراو  ییاج  نینچ  رد  ار  امـش  هک  نآ  ات  دـندرک  امـش  رون  يافطا  رد  یعـس  روما  يهمه  رد  ناراکمتـس  نیا  مدرگ ! تنابرق  مدرک :
عاونا اب  ار  ییاهناتسب  دومرف ، هراشا  شکرابم  تسد  اب  شترضح  هاگ  نآ  ياهیاپ !؟ نیا  رد  ام  تفرعم  رد  وت  زونه  دیعـس ! رـسپ  يا  دومرف :

هک ورـشوخ  نایروح  هحفـص 29 ] نامالغ و [  عفترم و  ياهرـصق  يراج و  اهرهن  هک  مدـید  ییاههویم  ماـسقا  هب  رطعم  ياـهغاب  نیحاـیر و 
تسام . نآ  زا  نیا  دیعس ! رسپ  يا  : دومرف ترضح  دش . ناشیرپ  ملقع  ناریح و  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  تسا . هدشن  هدید  نونکات 

درومیب ياعدا  هب  خساپ 

نامز زا  تفگ : لکوتم  مشابیم . مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  رتخد  بنیز  نم  هک  درک  اعدا  ینز  لکوتم  نارود  رد  دـیوگ : يدـنوار  بطق 
لهچ ره  رد  هک  درک  اعد  دیشک و  نم  رس  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : یناوج ؟ وت  هتشذگ و  اهلاس  لاح  هب  ات  بنیز 
نالف رد  بنیز  دیوگیم ، غورد  وا  : دـنتفگ همه  دـیبلط . ار  شیرق  سابع و  دالوا  بلاطوبا و  لآ  خـیاشم  لکوتم  ددرگزاب . نم  یناوج  لاس 

لکوتم مدش . رهاظ  هک  نونکا  دوبن  علطم  نم  لاح  زا  یسک  مدوب ، ناهنپ  نم  دنیوگیم  غورد  اهنآ  تفگ : نز  نآ  تسا . هدرک  تافو  لاس 
، دـننک رـضاح  ار  وا  ات  تسرفب  اضرلانبا  دزن  ار  یـسک  دـنتفگ : اهنآ  درک . لطاب  ار  وا  ياـعدا  لـیلد  تهج و  يور  زا  دـیاب  هک  دروخ  مسق 
رد بنیز  دیوگیم ، غورد  دومرف : ترضح  تفگ . يو  هب  ار  تیاکح  دیبلط ، ار  ترـضح  نآ  لکوتم  دنک . لطاب  ار  نز  نیا  مالک  وا  دیاش 
هک تسا  نیا  وا  لوق  نالطب  رب  تجح  دومرف : ترـضح  نک . نایب  وا  لوق  نالطب  رب  یتجح  دـنتفگ . ار  نیا  تفگ : درک . تاـفو  لاـس  نـالف 

ار وا  اهریـش  دیابن  دیوگیم ، تسار  رگا  دیتسرفب . اهریـش  هاگیاج  هب  ار  وا  تسا . مارح  ناگدنرد  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  نادـنزرف  تشوگ 
دالوا زا  یتعامج  اهنیا  دومرف : ترـضح  دـشکب . ببـس  نیا  هب  ارم  دـهاوخیم  تفگ : ییوگیم ؟ هچ  تفگ : نز  نآ  هب  لکوتم  دـنروخب .

نیا رد  همه  ياهتروص  تفگ : يوار  دوش . مولعم  وت  رب  بلطم  نیا  ات  تسرفب  هحفص 30 ] یهاوخیم [  هک  ار  مادک  ره  دنشابیم . همطاف 
سپ دیورب . ناگدـنرد  دزن  امـش  دوخ  تفگ : لکوتم  دوریمن . شدوخ  دـنکیم ، يرگید  رب  هلاوح  ارچ  دـنتفگ : یـضعب  تفای . رییغت  تقو 

رـس عوضخ  يور  زا  دندمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  اهریـش  تسـشن . اجنآ  رد  دش و  ناگدنرد  هاگیاج  دراو  شترـضح  دـنداهن و  ینابدرن 
همه دنور . رانک  هک  درک  رما  دیلامیم و  تاناویح  نآ  رـس  رب  تسد  ترـضح  نآ  دنداهنیم . نیمز  رب  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  ار  دوخ 

بلطب دوز  ار  بانج  نآ  تسین . باوص  يور  زا  راک  نیا  تفگ : لکوتم  ریزو  دـندومنیم . تعاطا  بانج  نآ  زا  دـنتفر و  يرانک  هب  اهنآ 
عمج ترضح  نآ  رود  اهریش  داهن  نابدرن  رب  اپ  ترـضح  نآ  هک  نیمه  دندیبلط ، ار  بانج  نآ  دننکن . هدهاشم  وا  زا  ار  هزجعم  نیا  مدرم  ات 
سک ره  دومرف : دمآ و  الاب  شترـضح  دنتـشگرب . دندرگرب ، هک  درک  هراشا  ترـضح  دندیلامیم . ترـضح  نآ  سابل  رب  ار  دوخ  دـندش و 

ینالف رتخد  نم  مدرک ، لطاب  ياعدا  نم  تفگ : نز  نآ  دوش . هاگیاج  نیا  دراو  سپ  تسا . مالـسلااهیلع  همطاف  دـالوا  هک  دـنکیم  ناـمگ 
لکوتم درک و  تعافش  لکوتم  ردام  دینکفیب . اهریش  دزن  ار  وا  تفگ : لکوتم  مربب . راک  هب  ار  هلیح  نیا  هک  دش  ثعاب  رقف  يرادان و  متسه ،
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دیشخب . ار  وا 

توافتم راتفر 

نآ سک  چیه  اب  وت  تفگ : لکوتم  هب  هسیره »  » هب بقلم  لکوتم  يابطخ  زا  یکی  دـیوگ : بتاک  يهمیلـس  تسا : هدـمآ  بقانم »  » باتک رد 
دـنیامنیم و تمدـخ  وا  هب  همه  دوشیم  وت  يهناـخ  دراو  وا  یتـقو  ینکیمن . راـتفر  ییاـمنیم ، راـتفر  دـمحم  نب  یلع  دروم  رد  هک  هنوگ 
هدرکن و یتمدخ  ترـضح  نآ  يارب  هک  داد  روتـسد  نایرابرد  همه  هب  لکوتم  هحفـص 31 ] دـننزیم [ . رانک  ار  هدرپ  وا  دورو  يارب  هراومه 

هدرپ هدرکن و  تمدخ  ترضح  نآ  رب  یسک  سپ  دوشیم ، هناخ  دراو  مالسلاامهیلع  دمحم  نب  یلع  هک  داد  ربخ  یسک  دننزن . رانک  ار  هدرپ 
، مه جورخ  عقوم  دش و  دراو  ترـضح  دز و  رانک  ار  هدرپ  دـیزو و  يداب  دـش . دراو  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  یتقو  دزن . رانک  شربارب  رد  ار 

دنزب . رانک  ار  هدرپ  وا  يارب  داب  مهاوخیمن  رگید  دینزب ، رانک  ار  اههدرپ  وا  يارب  نیا  زا  سپ  تفگ : لکوتم  دش . نینچ 

تخیر مه  هب  شون  شیع و  سلجم 

هک دراد  ییاهحالـس  اههمان و  شلزنم  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هک  دنداد  شرازگ  لکوتم  هب  دسیونیم : بهذـلا » جورم   » رد يدوعـسم 
يهناخ هب  ار  كرت  نارومأم  زا  ياهدـع  لکوتم  دـنک . مایق  لکوتم  تموکح  تلود و  رب  دراد  میمـصت  وا  دناهداتـسرف و  شیارب  مق  ناـیعیش 
يداه ماما  اهنآ  دنتفاین . يزیچ  دندرک و  شیتفت  ار  هناخ  ياج  همه  دندروآ و  موجه  شترضح  يهناخ  هب  هنابش  نانآ  درک ، مازعا  ترـضح 

تداـبع هب  هتـسشن و  اـهگیر  يور  رب  دراد و  نت  رب  ياهنیمـشپ  ساـبل  هتـسب و  دوخ  يور  هب  رد  هک  دـندید  یقاـتا  رد  اـهنت  ار  مالـسلاهیلع 
رد دـنتفگ : وا  هب  دـندرب و  لکوتم  دزن  هب  لاح  نامه  اب  ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تسا . لوغـشم  نآرق  زا  یتایآ  تئارق  لاـعتم و  دـنوادخ 

هداد و لیکـشت  یبارـش  سلجم  هک  لـکوتم  دوب . نآرق  تئارق  لوغـشم  هتـسشن و  هلبق  هب  ور  میدـید  هک  نآ  زج  میتفاـین  يزیچ  يو  يهناـخ 
فراعت ترضح  نآ  هب  دوب  شتسد  رد  هک  یماج  نآ  داد و  ياج  دوخ  رانک  رد  دومن و  میظعت  درمش و  گرزب  ار  ترضح  نآ  دوب ، هتسشن 
لکوتم ریذـپب . ارم  رذـع  هدـشن ، هتخیمآ  يزیچ  نینچ  اب  منوخ  تشوگ و  زگره  ادـخ ! هب  دـنگوس  دومرف : مالـسلاهیلع  يداه  ماما  درک )!!( 

دیاب تفگ : مناوخیم . رعـش  مک  نم  دومرف : ترـضح  ناوخب . يرعـش  تفگ : هاگ  نآ  تشادرب ، وا  زا  تسد  تفریذـپ و  ار  ترـضح  رذـع 
للقلا مهعفنت  ملف  لاجرلا  بلغ  مهـسرحت  لابجألا  لـلق  یلع  اوتاـب  دـناوخ : ار  راعـشا  نیا  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  هحفـص 32 ] یناوخب [ .

هوجولا نیأ  للحلا ؟ ناجیتلا و  رواسألا و  نیأ  مهنفد  دـعب  نم  خراص  مهادان  اولزن  ام  سئب  ای  ارفح  اوعدواف  مهلقاعم  نع  زع  دـعب  اولزنتـساف 
ربقلا حصفأف  اولکأ  دق  لکألا  دعب  مویلا  اوحبصاف  اوبرش  ام  ارهد و  اولکأ  ام  لاط  دق  للکلا ؟ راتسألا و  برضت  اهنود  نم  ۀبجحم  تناک  یتلا 
نانآ زا  دـنمورین  نادرم  هک  یلاـح  رد  دـندروآ  زور  هب  ار  بش  اـههوک  ياـههلق  رب  لـقتنت  دودـلا  اـهیلع  هوجولا  کـلت  مهلئاـس  نیح  مهنع 
نییاپ هب  شیوخ  نما  ياههاگیاج  زا  تزع  زا  سپ  نانآ  دـنهد . تاجن  گرم  رطخ  زا  ار  اهنآ  دنتـسناوتن  اـههلق  یلو  دـندرکیم ، يرادـساپ 

يرگدایرف دندش  نفد  اهروگ  رد  هک  هاگ  نآ  دندمآ . دورف  يدنسپان  هاگیاج  هچ  هب  دنداد ، ناشیاج  روگ  ياهيدوگ  رد  دندش و  هدیـشک 
رطاخ هب  دندش و  هدـیرورپ  تمعن  زان و  هب  هک  ییاههرهچ  نآ  تساجک  رخاف ؟ ياهسابل  اهجات و  اهدنبتـسد ، نآ  تساجک  دروآرب : دایرف 

هب يراگزور  نانآ  دنوریم . هار  اهمرک  اههرهچ  نآ  رب  نونکا  دهدیم : خساپ  حیصف  نابز  اب  نانآ  ياج  هب  روگ  دنتخیوآیم ؟ اههدرپ  اهنآ 
تسیرگ دش و  بلقنم  دینش ، ار  راعشا  نیا  لکوتم  یتقو  دیوگیم : يوار  دنوشیم . هدروخ  ناشدوخ  کنیا  یلو  دندوب ، لوغـشم  ندروخ 

ماما هب  رانید  رازه  راـهچ  لـکوتم  هاـگ  نآ  دنتـسیرگ . مه  سلجم  رد  نارـضاح  دـش ، سیخ  شمـشچ  کـشا  زا  شتروص  هک  ياهنوگ  هب 
نینچ تیاور  نیا  يهمادا  رد  زنک »  » باتک رد  یکجارک  دنادرگزاب . شلزنم  هب  مارتحا  اب  ار  ترـضح  نآ  درک و  میدـقت  مالـسلاهیلع  يداه 

. دروخ مه  هب  زور  نیا  رد  شون  شیع و  سلجم  دز و  نیمز  رب  بارش  ماج  دش و  نوگرگد  دینـش ، ار  راعـشا  نیا  لکوتم  یتقو  دسیونیم :
هحفص 33 ] [ . ] 20]
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بسا هحیش 

دمآ دورف  بسا  زا  ترضح  مدوب ، مالسلاهیلع  يداه  ماما  تمدخ  نم  دیوگ : نوراه  نب  دمحا  تسا : هدمآ  میقتسملا » طارـصلا   » باتک رد 
طیاغ لوب و  اج ، نالف  ورب  دومرف : وا  هب  یسراف  نابز  هب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  دیشک . هحیش  راب  هس  بسا  ماگنه  نیا  رد  دسیونب . يزیچ  ات 
لاـح نیا  رد  مدرمـش . گرزب  ار  رما  نیا  دومن و  هسوسو  ملد  رد  ناطیـش  مدوب ، هنحـص  نیا  دـهاش  نم  دومن . نینچ  بسا  درگرب . هدومن و 

زا رتگرزب  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  يارب  دـنوادخ  هک  ارچ  رامـشن ، گرزب  ار  رما  نیا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 
[ . 21 . ] تسا هدومرف  تیانع  هداد ، مالسلاامهیلع  ناملیلس  دوواد و  ترضح  هب  هچنآ 

یشبح نامالغ 

روتـسد وا  دندروآ ، هشبح  زا  مالغ  هاجنپ  لکوتم  يارب  دـیوگ : بجاح  نوطلب  تسا : هدـمآ  بقانملا » بقاث   » زا لقن  هب  هبکاسلا » ۀـعمد   » رد
دش و دراو  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  مدوب ، هداتـسیا  لکوتم  لباقم  رد  نم  تفگ : بجاح  لاس  کی  زا  دعب  دننک . یکین  اهنآ  اب  داد 
، داتفا مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترضح  هب  ناشمشچ  یتقو  دندرک . رضاح  ار  یشبح  مالغ  هاجنپ  نآ  داد  روتـسد  لکوتم  تسـشن . سلجم  رد 

تکرح زین  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  دـش و  ناهنپ  هدرپ  تشپ  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  يروف  لکوتم  دـنداتفا . هدجـس  هب  همه 
هحفـص 34] متـسنادن [ . نم  دنگوس ! ادخ  هب  متفگ : دندرک !؟ هچ  نامالغ  نیا  نوطلب ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : لکوتم  درب . فیرـشت  دومرف و 

ملاعم دیآیم و  ام  دزن  هبترم  کی  یلاس  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  دنتفگ : مدرک ، لاؤس  نامالغ  زا  یتقو  نک . لاؤس  اهنآ  دوخ  زا  تفگ :
ماگنه بش  تفگ : نوطلب  دـندیرب . رـس  ار  اهنآ  يهمه  هک  داد  روتـسد  لکوتم  دـنامیم . ام  دزن  زور  هد  دـهدیم و  میلعت  اـم  هب  ار  اـم  نید 

. دیناسر لتق  هب  ار  اهنآ  مامت  مدرک : ضرع  درک ؟ هچ  نامالغ  نآ  اب  لکوتم  زورما  دومرف : مدیسر ، مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  تمدخ 
دناهتـسشن و اهنآ  مامت  مدـید  مدـش ، لخاد  نوچ  وش . لـخاد  هدرپ  سپ  رد  دومرف : يرآ . مدرک : ضرع  ینیبب ؟ ار  اـهنآ  يراد  لـیم  دومرف :

دنیامنیم . لیم  تسا و  هویم  ناشلباقم 

هوکشاب تلالج  تمظع و 

ره دـندوب -  ارماس  رد  هک  ار  كارتا  زا  رازه  دون  هک  داد  روتـسد  دوخ  رکـشل  هب  قثاو -  ای  لکوتم -  دـسیونیم : هللا  همحر  يدـنوار  بطق 
ارجا ار  هفیلخ  روتـسد  نانآ  دـنزیرب . مه  يور  یعـضوم  رد  یعیـسو  نابایب  نایم  رد  دـننک و  رپ  خرـس  لـگ  زا  ار  دوخ  بسا  يهربوت  مادـک 

هک داد  روتـسد  دیبلط و  اجنآ  هب  زین  ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  تفر و  نآ  يالاب  هاگ  نآ  دـش ، یگرزب  هوک  يهلزنم  هب  دـندرک و 
يداـه ماـما  ترـضح  زا  هک  ارچ  دـیامنب ؛ ار  دوخ  رادـتقا  تکوـش و  هک  دوـب  نآ  شـضرغ  دنـشاب و  رـضاح  حلـسم  تنیز و  اـب  نایرکـشل 

اج نیا  هب  ار  امـش  تفگ : درک و  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  هب  ور  هاـگ  نآ  دـیامن . جورخ  هدارا  ترـضح  نآ  اداـبم  دوب  فئاـخ  مالـسلاهیلع 
رب ار  دوخ  رکشل  مه  نم  یهاوخیم  ایآ  يرکسع . کیلع  ضرعا  نأ  دیرت  له  و  دومرف : ترضح  ینک . هدهاشم  ارم  نایرکـشل  ات  متـساوخ 

نامـسآ و نیب  دید  درک ، رظن  نوچ  نک ! هاگن  دومرف : درک و  اعد  مالـسلاهیلع  شترـضح  هحفـص 35 ] يرآ [ . درک : ضرع  منک ؟ رهاظ  وت 
: دومرف ترـضح  دـمآ ، شوه  هب  یتقو  دـش . شوهیب  تشحو  زا  هفیلخ  دنتـسه ، حلـسم  همه  تسا و  رپ  هتـشرف  زا  برغم  ات  قرـشم  زا  نیمز 

رما هب  لوغـشم  ام  میرادن ، يراک  امـش  يایند  اب  ام  سأب . نظت  امم  ینم  کیلع  الف  ةرخآلا  رمأب  نولغتـشم  نحنف  ایندـلا  یف  مکـشقاننال  نحن 
وت رب  اـم  ینکیم  ناـمگ  رگا  هک  دوب  نیا  ترـضح  روظنم  تسین . ياهدرک -  ناـمگ  هچنآ  زا  نم -  زا  یمیب  وت  رب  میتـسه ، ترخآ  ناـهج 

میرادن . ار  هدارا  نیا  ام  شاب  تحار  لایخ ، نیا  زا  مینکیم  جورخ 

زرورهم ناوج  تاجن 
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هب ار  مرـسپ  درک : ضرع  دیـسر و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تمدـخ  ناسرت  برطـضم و  يدرم  دـنکیم : تیاور  هللا  همحر  بوشآ  رهـشنبا 
هچ دوـمرف : ترـضح  درک . دـنهاوخ  نفد  لـحم  نآ  ریز  رد  دـنکفا و  دـنهاوخ  اـج  نـالف  زا  ار  وا  بـشما  دـناهتفرگ و  امـش  تـبحم  بـبس 

ادرف ورب  تسین ، وا  رب  يررض  ادغ . کیتأی  کنبا  ناف  بهذا  هیلع ، سأب  ال  دومرف : ترضح  ار . مدنزرف  یتمالـس  درک : ضرع  یهاوخیم !؟
، دندنک ارم  ربق  نوچ  تفگ : دیسرپ . ار  شتاجن  یگنوگچ  شرسپ  زا  دش . رورسم  رایسب  ردپ  دمآ ، شرسپ  دش  حبص  نوچ  دیآیم . ترسپ 

نایرج نم  هحفص 36 ] دندیسرپ [ . ماهیرگ  ببـس  زا  دندمآ و  نم  دزن  هب  رطعم  هزیکاپ و  نت  هد  مدرکیم ، هیرگ  نم  دنتـسب ، ارم  ياهتسد 
يوریم و نوریب  رهـش  زا  ینکیم و  رایتخا  درجت  وت  دوش  كاله  وا  دنک ، كاله  ار  وت  دهاوخب  هک  یـسک  نآ  رگا  دـنتفگ : متفگ . زاب  ار 

یـسک دندنکفا ، نییاپ  هب  هوک  يدنلب  زا  دنتفرگ و  ار  اهنآ  سپ  يرآ . متفگ : ینکیم ؟ رایتخا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رازم  تمزالم 
هب هاگ  نآ  تفر . درک و  عادو  وا  اب  شردـپ  دنتـسه . نم  رظتنم  کنیا  دـندروآ ، وت  دزن  ارم  هاگ  نآ  دـیدن . ار  اهنآ  دینـشن و  ار  اـهنآ  داـیرف 

دنتفگیم مه  اب  دنتفریم و  هلفس  مدرم  درک . وگزاب  مالـسلاهیلع  شترـضح  هب  ار  دوخ  رـسپ  يهصق  دمآ و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  روضح 
هچنآ دننادیمن  اهنآ  ملعن . ام  نوملعی  مهنا ال  دومرفیم : دومنیم و  مسبت  مالسلاهیلع  ماما  دش . كاله  دندومن و  باترپ  ار  ناوج  نالف  هک 

[ . 22 . ] مینادیم ام  هک  ار 

هوکشاب تبیه 

بـضغ میدید  میدش ، دراو  لکوتم  سلجم  هب  زتعم  اب  يزور  دیوگ : هللااب  زتعم  بتاک  دمحا ، نب  لضف  دسیونیم : هللا  همحر  يدنوار  بطق 
داد روتسد  هاگ  نآ  دنکفایم . هقرفت  نم  تلود  هب  هک  ارچ  تشک ، مهاوخ  ار  وا  ادخ ! هب  تفگ : ناقاخ  نب  حتف  هب  وا  تسا . ناشیرپ  دولآ و 

شکرابم ياهبل  دش ، دراو  مالسلاهیلع  يداه  ماما  هاگان  داتسرف . ترضح  یپ  رد  ار  اهنآ  دندرک و  رضاح  ار  فلج  نامالغ  زا  رفن  راهچ 
هبترم کی  داتفا  ترضح  نآ  رب  لکوتم  رظن  نوچ  دوبن . مالسلاهیلع  ترضح  نآ  رد  تشحو  بارطضا و  رثا  ادبا  درکیم و  تکرح  اعد  هب 

ود نایم  كرابم و  ياهتسد  تفرگرب ، رد  ار  وا  هحفص 37 ] بارطضا [  اب  تفاتش و  ترضح  لابقتسا  هب  دنکفا و  ریز  هب  تخت  زا  ار  دوخ 
نیا رد  هچ  يارب  ادـخ ! قلخ  نیرتهب  يا  نم ! ياقآ  يا  تفگ : تخادـنا و  نیمز  هب  دوب  شتـسد  رد  هک  ار  يریـشمش  دیـسوب و  ار  شاهدـید 
يا تسا ، هتفگ  غورد  هدازانز  نآ  تفگ : لـکوتم  تسا . هدـیبلط  ار  وت  لـکوتم  تفگ : دـمآ و  وت  کـیپ  دومرف : ترـضح  ياهدـمآ ؟ تقو 

هقردـب ارم  ياقآ  ناتدوخ و  ياقآ  زتعم ! يا  هللادـبع ! يا  ناقاخ ! نب  حـتف  يا  : تفگ هاگ  نآ  درگزاب ! يدـمآ  هک  ییاج  نامه  هب  نم ! ياـقآ 
میظعت شترـضح  رب  و  دـنداتفا . نـیمز  رب  ترـضح  نآ  دزن  یگمه  داـتفا : مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  رب  رزخ  ناـمالغ  نآ  رظن  یتـقو  دـینک .
تعاطا نم  رما  زا  ارچ  نک  لاؤس  اهنآ  زا  تفگ : مجرتم  هب  دـیبلط و  ار  نامالغ  لکوتم  تفر . نوریب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  یتقو  دـندرک .

رادریشمش هنهرب و  ریشمش  دص  زا  شیب  وا  فارطا  رد  میدید  میدش ، رایتخایب  شتباهم  زا  دش  نایامن  راوگرزب  نآ  نوچ  دنتفگ : دندرکن ؟
: تفگ دومن و  حتف  هب  ور  لکوتم  دش . بعر  فوخ و  زا  رپ  ام  لد  مینک و  تعاطا  وت  رما  زا  هک  دش  عنام  عضو  نیا  يهدهاشم  دناهداتـسیا ،

دومن . دمح  ار  ادخ  دش و  نامداش  تشذگ  ترضح  نآ  زا  ییالب  هک  نآ  رطاخ  هب  حتف  دیدنخ . تسوت و  ماما  نیا 

نمشد هب  تیانع 

نآ رب  هک  درکیمن  تأرج  یـسک  تشگ و  گرم  هب  فرـشم  هک  يروط  هب  دـش  ياهحرق  لمد و  راـتفرگ  لـکوتم  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد 
رد نیا  دتـسرفب . مالـسلاهیلع  يداه  ماما  يارب  ار  يدایز  لوپ  دـبای ، افـش  ضرم  نیا  زا  مرـسپ  رگا  هک  درک  رذـن  شردام  دـنزب . رتشین  لمد 

ریـشم ریزو و  بیبط ، سینا ، هک  ناقاخ  نب  حتف  نایم  نیا  رد  دندوب . هدش  ریحتم  زجاع و  لکوتم  نامرد  زا  ناحارج  نابیبط و  هک  دوب  یلاح 
دزن ار  یسک  دیامرفب . لمد  نیا  يارب  یجالع  وراد و  وا  دیاش  دوب . بوخ  دیدیسرپیم ، نسحلاوبا  هحفص 38 ] زا [  رگا  تفگ : دوب  لکوتم 
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نا هللا  نذاب  عفان  هناف  جارخلا ، یلع  هوعضو  درولا و  ءامب  هوققد  منغلا و  بسک  اوذخ  دومرف : ترضح  نآ  دنداتسرف ، مالسلاهیلع  يداه  ماما 
ار اود  نآ  تشگرب و  هداتسرف  نوچ  هللا . ءاش  نا  تسا  عفان  هک  دیراذگ  شلمد  رب  هدرک ، مرن  بالگ  رد  ار  دنفسوگ  لکشپ  یلاعت . هللا  ءاش 
درادن و مه  ررـض  دشاب ، هتـشادن  عفن  رگا  روتـسد  نیا  تفگ : ناقاخ  نب  حتف  ندومن . ءازهتـسا  ندیدنخ و  هب  دندرک  عورـش  راضح  تفگ :
هک دیشکن  یلوط  دنداد ، رارق  لمد  يور  ار  مهرم  دندرک و  لمع  شترـضح  روتـسد  قبط  سپ  دشاب . عفان  مراودیما  نم  درک ، ناحتما  دیاب 

. تفای تاجن  گرم  زا  لکوتم  دـش و  بوخ  مخز  درک و  زاب  رـس  لمد  یمک  يهلـصاف  اـب  دـیباوخ و  لـکوتم  تفاـی و  نیکـست  درد  يروف 
دش و بوخ  لکوتم  یتقو  داتـسرف . ترـضح  نآ  تمدخ  هدومن ، رهم  تشاذـگ و  هسیک  رد  رانید  رازه  ود  غلبم  دـش و  لاحـشوخ  شردام 
لام و مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  دنتفگ : لکوتم  هب  ینیچنخـس  دصق  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  نانمـشد  تشذگ ، هثداح  نیا  زا  يزور  دنچ 

نآ يهناخ  هب  ربخیب ، هنابـش و  هک  دومن  رما  بجاـح  دیعـس  هب  درک و  رواـب  لـکوتم  تسا . جورخ  رکف  هب  هدـید و  كرادـت  رایـسب  حـالس 
دنتخیر و مالسلاهیلع  يداه  ماما  يهناخ  هب  یعمج  اب  بجاح  دیعـس  بش  فصن  دنروایب . دندید  هک  یحالـس  لام و  ره  دنورب و  ترـضح 

ترـضح دوخ  مروایب و  غارچ  ات  نک  ربص  دیعـس ! يا  : دز ادص  ترـضح  نآ  هاگان  هک  دندوب  ریحتم  دندرک و  مگ  ار  هار  دوب  کیرات  نوچ 
. ] نک صحفت  درگب و  دومرف : ترضح  تسا . زامن  لوغشم  يریـصح  يور  هدیـشوپ و  یمـشپ  سابل  ترـضح  دید  دیعـس  دومن ، ییامنهار 

دروم رد  وا  دروآ و  لکوتم  دزن  ار  نآ  دیعـس  دوب . هدش  رهم  لکوتم  ردام  رهم  هب  هک  دـید  ياهسیک  هچقاط  رد  تشگ و  دیعـس  هحفص 39 ]
ياهسیک زین  لکوتم  مدوب . هدرک  رذـن  وت  يارب  هدـش و  لسوتم  ترـضح  هب  نم  وت  يرامیب  ماگنه  تفگ : درک . لاؤس  شردام  زا  هسیک  نآ 

[ . 23 . ] درک یهاوخرذع  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  درک و  هفاضا 

رسپ دازون  يارب  اعد 

يرسپ دنوادخ  هک  دینک  اعد  مهاوخیم  امش  زا  تسا و  رادراب  مرسمه  متشون : مالسلاهیلع  يداه  ماما  هب  ياهمان  یط  دیوگ : حون  نب  بویا 
بحاص هک  دیشکن  یلوط  راذگب . دمحم  ار  وا  مان  دنکیم ، اطع  يرـسپ  وت  هب  دنوادخ  دنتـشون : باوج  رد  ترـضح  دیامرف . تیانع  نم  هب 
راچان مدوب . رازآ  رد  وا  ینمـشد  دادـغب و  یـضاق  زا  دـیوگ : حون  نب  بویا  نینچمه  [ . 24 . ] مداهن دمحم  ار  وا  مان  مدش و  يرـسپ  دـنزرف 

هانپ امـش  هب  متـسه و  رازآ  تیذا و  دروم  یـضاق  بناـج  زا  هک  متـشون  شترـضح  هب  ياهماـن  مدـش و  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  هب  لـسوتم 
دش و لزع  یـضاق  نآ  تشذگ ، زور  تصـش  نوچ  دـش . یهاوخ  صالخ  مغ  نیا  زا  رگید  هام  ود  دنتـشون : باوج  رد  ترـضح  ماهدروآ .

[ . 25 . ] دیسر نایاپ  هب  شملظ 

نمشد عفد  رد  هشیدنا 

هک ماهداتفا  ياهراچ  رکف  هب  نم  دنکیم و  ینمشد  نم  اب  یصخش  هک  متـشون  همان  مالـسلاهیلع  يداه  ترـضح  هب  دیوگ : تلـص  نب  دمحم 
زا یهجو  نیرتدب  هب  صخش  نآ  هک  دیشکن  یلوط  تسین . رکف  نآ  هب  جایتحا  دنتشون : باوج  رد  ترـضح  هحفص 40 ] منک [ . ارجا  ار  نآ 

[ . 26 . ] مدش صالخ  وا  رش  زا  نم  تفر و  ایند 

گرم زا  وا  تاجن  ینارصن و  درم 

. تشاد ییانـشآ  نم  ردپ  اب  هک  درکیم  یگدنز  بوقعی  نب  فسوی  مان  هب  ینارـصن  يدرم  هعیبر  راید  رد  دیوگ : یلـصوم  روصنم  نب  ۀـبه 
یفرط زا  مدش و  سویأم  یگدنز  زا  نوچ  دندرک . بلج  ارماس  هب  ارم  لکوتم  فرط  زا  درک : لقن  ار  ناتـساد  نیا  دـمآ و  ام  هناخ  هب  يزور 

رذن ترـضح  نآ  هب  رانید  دص  مدش و  ترـضح  نآ  هب  لسوتم  مدوب ، هدینـش  ار  مالـسلاامهیلع  اضرلا  دمحم  نب  یلع  تمظع  يراوگرزب و 
اب مدیسر  ارماس  هب  یتقو  دوب . دهاوخ  رذن  نیمه  دشاب ، وت  تاجن  ثعاب  يزیچ  رگا  تفگ : درک و  قیوشت  ارم  متفگ ، مردپ  هب  یتقو  مدومن .
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هن متـشاد و  ییانـشآ  هن  مدوب ، هتفر  ارماس  هب  هک  دوب  هعفد  نیلوا  یلو  منک ، لمع  مرذن  هب  هدـشن  علطم  نم  ندـمآ  زا  یـسک  ات  متفگ : دوخ 
نم ندوب  ینارـصن  نوچ  منک ؛ لاؤس  یـسک  زا  ار  مالـسلاهیلع  ماما  يهناخ  مدیـسرتیم  مدوب و  راوس  دوخ  بکرم  هب  متخانـشیم . ار  ییاج 

هک نیا  ات  مربب . اجک  هب  ار  بکرم  منک و  هچ  هک  مدوب  ریحتم  دورب و  دهاوخیم  هک  فرط  ره  هب  هک  متـشاذگاو  ار  بکرم  نانع  دوب . رهاظ 
هللا  » مدرک و بجعت  تسا . مالسلاامهیلع  اضرلا  دمحم  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ يهناخ  نیا  مدیسرپ : وا  زا  مدیسر ، یـصخش  يهناخ  رد  هب 

؟ ییوت بوقعی  نب  فـسوی  تفگ : دـمآ و  نوریب  یمداـخ  هک  مدوـب  هدرکن  فـقوت  ياهظحل  متـسناد . تمـالع  کـی  ار  نیا  متفگ و  ربـکا »
تسنادیم و اجک  زا  ارم  ردپ  مان  مان و  رگید . تمالع  مه  نیا  متفگ : نیشنب . زیلهد  نیا  رد  وش و  لخاد  تفگ : هحفص 41 ] يرآ [ . متفگ :

يراد نیتسآ  رد  هک  يرانید  دص  تفگ : دمآ و  نوریب  مداخ  هاگان  مدرکیم ، رکف  متسشن و  مرادن . ییانشآ  رهـش  نیا  رد  نم  هک  نآ  لاح 
نوچ هتسشن ، اهنت  مالسلاهیلع  ماما  مدید  مدش و  دراو  دز ، ادص  ارم  دیـشکن  یلوط  رگید . تمالع  مه  نیا  متفگ : مداد و  ار  رانید  دص  هدب .

تسین یلیلد  هب  جایتحا  رگید  متفگ : يدرگزاب ؟ مالسا  نید  هب  هک  هدشن  نآ  تقو  دومرف : یلب . متفگ : يدش ؟ عمج  رطاخ  دومرف : دید ، ارم 
یبیـصن مالـسا  زا  دش و  یهاوخن  ناملـسم  وت  هک  تاهیه  دومرف : ترـضح  تسا . یفاک  وا  يارب  لیالد  نیمه  دشاب  لیلد  لها  هک  یـسک  و 

یعفن ام  یتسود  هک  دننکیم  نامگ  یهورگ  فسوی ! يا  : دومرف سپس  دوب . دهاوخ  ام  نایعیش  زا  دوشیم و  ناملـسم  ترـسپ  نکل  يرادن ،
نامه دسریمن . یهورکم  وت  هب  لکوتم  زا  هک  ورب  دومرف : هاگ  نآ  تسا . همه  يارب  زیچ  نیرتعفان  ام  یتسود  هک  دنگوس ! ادـخ  هب  درادـن ،

ار شرـسپ  یتدم  زا  دعب  نم  دیوگ : هللا  ۀـبه  مدرک . ادـیپ  تاجن  وا  تسد  زا  یبوخ  ریخ و  هب  متفر و  لکوتم  دزن  نم  دوب ، هدومرف  هک  هنوگ 
درم و يراصن  نید  هب  مردپ  تفگیم : وا  دوب . رتالاب  تبحم  داقتعا و  رد  رتيوق و  قالخا  رد  نایعیـش  رثکا  زا  دوب و  هدش  هعیـش  هک  مدـید 

هحفص 42 ] [ . ] 27 . ] مدش فرشم  مالسا  هب  مردپ  زا  دعب  نم 

الوم تیانع  شاقن و  سنوی 

تـشاد ياهیاسمه  ارماس  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دیوگ : هک  هدرک  تیاور  مداخ ، روفاک  زا  يروصنم ، تسا : هدمآ  خیـشنبا » یلاما   » رد
، دیزرلیم شندب  هک  یلاح  رد  يزور  دومنیم . تمدخ  دیـسریم و  راوگرزب  نآ  روضح  تاقوا  رتشیب  دنتفگیم و  شاقن  سنوی  ار  وا  هک 
؟ هدش هچ  رگم  دومرف : ترضح  ینک . راتفر  بوخ  نم  تیب  لها  اب  هک  منکیم  تیصو  نم ! دیس  يا  : درک ضرع  دیسر و  ترـضح  تمدخ 

یتقو تشادن . تمیق  یبوخ ، زا  نیگن  نآ  منک و  شقن  ار  نآ  هک  دوب  هداد  نم  هب  ینیگن  اغب  نب  یسوم  درک : ضرع  سنوی  دومرف . مسبت  و 
ای دنزیم و  هنایزات  رازه  ارم  ای  اغب  نب  یـسوم  تسا و  ادرف  هدـعو  زور  دـش ، تمـسق  ود  تسکـش و  منک ، شقن  ار  نیگن  نآ  متـساوخ  هک 

ماـما تمدـخ  نادادـماب  رگید ، زور  دـید . یهاوـخن  یبوـخ  زج  ادرف  هک  نادـب  ورب و  دوـخ  لزنم  هب  نوـنکا  دـندومرف : ترـضح  دـشکیم .
. دیوگیم هچ  وت  هب  نک  شوگ  شاب و  تکاس  یتفر  یتقو  دومرف : ترـضح  هدمآ . نیگن  يارب  یـسوم  دـصاق  تفگ : دیـسر و  مالـسلاهیلع 

نم نازینک  تفگ : نم  هب  باـطخ  متـسشن ، متفر و  یتـقو  نم ! دیـس  يا  : درک ضرع  تشگرب و  نادـنخ  یناـمز  زا  دـعب  تفر و  شاـقن  درم 
همصاخم زا  تسد  دنوش و  یضار  اهنآ  يود  ره  ات  ینک  فصن  ود  ار  نیگن  نآ  امش  هک  دوشیم  دنراد ، ینمشد  مه  اب  نیگن  نآ  يهرابرد 

يرکف ات  هدب  تلهم  ارم  متفگ : تفگ : یتفگ ؟ هچ  وا  باوج  رد  وت  دیـسرپ : دروآ و  اج  هب  ار  ادخ  دمح  ترـضح  دـننکن ؟ عازن  دـنرادرب و 
هحفص 43 ] [ . ] 28 . ] يداد باوج  بوخ  دومرف : ترضح  هن ؟ ای  تسه  ياهراچ  منیبب  منکب و 

اهنابز اب  ییانشآ 

يداه ماما  مدوب . هنیدم  رد  درکیم ، روبع  هنیدم  زا  بارعا  يریگتسد  يارب  قثاو ، هاپس  رادرس  اغب  هک  یماگنه  دیوگیم : يرفعج  مشاهوبا 
یکرت دنتشذگ و  ام  دزن  زا  وا  يهدامآ  هاپس  میدرک . فقوت  میدمآ و  نوریب  مینیبب . ار  كرت  نیا  تازیهجت  میورب  دومرف : ام  هب  مالـسلاهیلع 

مشاهوبا دیسوب . ار  ماما  بوکرم  ياپ  دش و  هدایپ  بسا  زا  وا  دندرک . تبحـص  یکرت  نابز  هب  هملک  دنچ  وا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دیـسر . رس 
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رد هک  دـناوخ  یمـسا  هب  ارم  تفگ : هن . متفگ : تسا ؟ ربماـیپ  درم  نیا  دیـسرپ : كرت  تفگ ؟ هچ  وـت  اـب  هک  مداد  مسق  ار  كرت  دـیوگیم :
تشادن . عالطا  نآ  زا  سک  چیه  تعاس  نیا  ات  مدشیم و  هدیمان  نآ  هب  كرت  دالب  رد  یکچوک 

ناگدنرد ینتورف 

داد نامرف  لکوتم  هک  تسا  هدرک  لقن  يدوعسم  دسیونیم : ةدوملا » عیبانی   » باتک رد  ننست ، لها  ياملع  زا  يزودنق ، یخلب  نامیلـس  خیش 
یمارگ نآ  نوچ  درک و  توعد  دوخ  خاک  هب  ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هاگ  نآ  دـندروآ . وا  خاک  يهطوحم  هب  ار  ناگدـنرد  زا  سأر  هس 

ماما دندرکیم و  ینتورف  راهظا  وا  هب  تبسن  دنتشگیم و  ماما  رود  ناگدنرد  اما  دندنبب . ار  خاک  رد  داد  روتـسد  دش ، خاک  يهطوحم  دراو 
دمآ و نییاپ  دعب  درک و  تبحص  وا  اب  یتدم  تفر و  لکوتم  دزن  الاب  هب  مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  درکیم . شزاون  ار  نانآ  شیوخ  نیتسآ  اب 
. داتسرف ماما  يارب  یگرزب  يهیده  لکوتم  دعب  دش . جراخ  خاک  زا  ماما  ات  دندرک ، رارکت  ماما  هب  تبـسن  ار  یلبق  راتفر  نامه  ناگدنرد  زاب 
!. نکب ار  راک  نیمه  زین  وت  يدید ، هحفص 44 ] هک [  درک  راتفر  نانچ  ناگدنرد  اب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  وت  يومع  رسپ  دنتفگ : لکوتم  هب 

دنزاسن . شاف  ار  نایرج  نیا  داد  نامرف  و  دیراد ! ارم  لتق  دصق  امش  تفگ :

تمظع تبیه و 

رفعج لآ  سابع و  لآ  بلاطوبا ، لآ  زا  یتعامج  مدوب و  لفط  ماگنه  نآ  رد  نم  میدوب . لکوتم  يهناخ  رد  مردپ  اب  دـیوگیم : يولع  رتشا 
هناخ لخاد  ترـضح  نآ  دندش  هدایپ  وا  مارتحا  هب  دندوب  لکوتم  هناخ  رد  هک  نانآ  همه  دش  دراو  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دنتـشاد . روضح 
ادـخ هب  تسا . رتشیب  شنـس  هن  تساـم و  زا  رتفیرـش  هن  میوش  هداـیپ  ناوج  نیا  يارب  ارچ  دـنتفگ : رگید  یخرب  هب  نارـضاح  زا  یخرب  دـش .

هب یگمه  دـینیبب  ار  وا  یتقو  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : دوب  رـضاح  اجنآ  رد  هک  يرفعج  مشاهوبا  دـش )!!(  میهاوخن  هدایپ  وا  يارب  دـنگوس 
یمارگ نآ  هب  نارـضاح  مشچ  نوچ  دمآ ، نوریب  لکوتم  لزنم  زا  ترـضح  نآ  هک  دیـشکن  یلوط  دش . دـیهاوخ  هدایپ  تراقح  اب  وا  مارتحا 

هک يروط  مینک ، يراددوخ  میتسناوتن  دنگوس ! ادخ  هب  دنتفگ : میوشیمن . هدایپ  دـیتفگن : رگم  تفگ : مشاهوبا  دـندش . هدایپ  یگمه  داتفا ،
میدش . هدایپ  رایتخایب 

باجتسم ياعد 

مالسلاهیلع يداه  ماما  تماما  هب  هدیزگرب و  ار  بهذم  نیا  ارچ  دندیـسرپ : وا  زا  تسیزیم ، نامحرلادبع  مان  هب  یعیـش  يدرم  ناهفـصا  رد 
تأرج نابز و  نوچ  یلو  مدوب ؛ زیچیب  ریقف و  يدرم  نم  هک  دوب  نینچ  ناتساد  مدید ؛ وا  زا  هک  ياهزجعم  تهج  هب  تفگ : ياهدش ؟ دقتعم 
لکوتم يهناخ  نوریب  يزور  مینک . یهاوخداد  اـت  دنداتـسرف  لـکوتم  دزن  یهورگ  هارمه  ارم  اـهلاس  زا  یکی  رد  ناهفـصا  یلاـها  متـشاد ،
نارضاح زا  یکی  هب  نم  هحفص 45 ] دش [ . رداص  لکوتم  يوس  زا  مالسلامهیلع  اضر  نب  دمحم  نب  یلع  راضحا  روتسد  هک  میدوب  هداتسیا 

هک درک  هفاضا  و  دننادیم -  ماما  ار  وا  نایـضفار  تسا و  يولع  درم  نیا  تفگ : دش ؟ رداص  شراضحا  روتـسد  هک  تسیک  درم  نیا  متفگ :
ار وا  دـیایب و  يولع  درم  نیا  ات  منکیمن  تکرح  دوخ  ياـج  زا  متفگ : دـشاب . هداد  ار  شراـضحا  روتـسد  لـتق  يارب  هفیلخ  تسا  نکمم  - 
دندیشک و فص  وا  ریـسم  فرط  ود  رد  مارتحا  هناشن  هب  يدرم  دیآیم ، لکوتم  يهناخ  يوس  هب  بسا  رب  راوس  یـصخش  مدید  هاگان  منیبب .
زا ار  لکوتم  رـش  ادخ  ات  مدش  لوغـشم  وا  ياعد  هب  دوخ  دزن  تفرگ و  اج  ملد  رد  شرهم  داتفا ، وا  رب  مهاگن  نوچ  دـندرکیم . اشامت  ار  وا 
هب هتـسویپ  نم  درکیمن و  هاگن  ار  تسار  پچ و  دوب و  دوخ  بسا  لای  رب  شهاگن  تشذگیم و  مدرم  نایم  زا  ترـضح  نآ  دیامن . عفد  وا 

داد و رمع  لوط  وت  هب  تفریذپ ، ار  وت  ياعد  ادخ  دومرف : دش و  هجوتم  نم  يوس  هب  ور  مامت  اب  دیـسر  نم  هب  نوچ  مدوب ، لوغـشم  وا  ياعد 
؟ دش هچ  دندیسرپ : مناتـسود  مداتفا . مناتـسود  نایم  رد  تفرگ و  ارف  هزرل  ارم  مدرک ، هدهاشم  ار  نیا  نوچ  درک . دایز  ار  وت  نادنزرف  لام و 
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هناخ رد  هچنآ  لاوما ، زا  زورما  درک و  اطع  نم  هب  ناوارف  لام  ادـخ  متـشگزاب  ناهفـصا  هب  هک  یماـگنه  متفگن . يزیچ  و  تسا . ریخ  متفگ :
. تسا هتـشذگ  لاس  داتفه  زا  زین  مرمع  ماهتفای و  دنزرف  هد  و  مراد ، هناخ  زا  نوریب  هچنآ  زا  ریغ  دسریم ، مهرد  رازه  رازه  هب  شتمیق  مراد ،

[ . 29 . ] دیدرگ باجتسم  نم  قح  رد  شیاعد  تشاد و  ربخ  ملد  زا  هک  مدقتعم  يدرم  نآ  تماما  هب  نم 

اهتمعن زا  ساپس 

، دنداد هزاجا  نوچ  مدش و  بایفرـش  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تمدخ  دروآ ، يور  نم  هب  يدیدش  رقف  راب  کی  دیوگیم : يرفعج  مشاهوبا 
نم يروآ ؟ ياجب  یناوتیم  هدومرف  اـطع  وت  هب  هک  ار  ادـخ  ياـهتمعن  زا  کـی  مادـک  رکـش  مشاـهابا ! يا  دومرف : هحفص 46 ] متـسشن [ .

خزود شتآ  زا  ار  تندـب  نآ  تهج  هب  درک و  اطع  نامیا  وت  هب  ادـخ  دومرف : دوخ  مالـسلاهیلع  ماـما  میوگب . هچ  متـسنادن  مدرک و  توکس 
يوربآ هلیـسو  نیدب  درک و  اطع  تعانق  وت  هب  ادخ  دومرف . يرای  دوخ  تعاطا  رب  ار  وت  درک و  اطع  تیفاع  تحـص و  وت  هب  ادـخ  تشادزاب .

همه نیا  هک  یـسک  زا  یهاوخیم  وت  منکیم  نامگ  نوچ  مدرک ؛ زاـغآ  بلطم  نیا  هب  نم  مشاـهابا ! يا  : دومرف هاـگ  نآ  دومن . ظـفح  ار  وت 
[ . 30 . ] ریگب ار  نآ  دنهدب ، وت  هب  الط  رانید  دص  مداد  روتسد  نم  ینک . هوکش  نم  دزن  تسا  هدرک  اطع  وت  هب  تمعن 

يدونشخ يور 

فرشم مالسلاهیلع  يداه  ماما  تمدخ  يزور  دیوگ : روصنملا  نب  یسیع  نب  دمحا  نب  یسیع  یسوموبا  دسیونیم : هللا  همحر  یسوط  خیش 
. تسا هدش  لولم  نم  زا  هدرک و  عطق  ارم  يزور  دینادرگ و  رود  دوخ  زا  ارم  لکوتم -  ینعی  درم -  نیا  نم ! ياقآ  يا  مدرک : ضرع  مدـش ،

یشهاوخ وا  زا  هاگره  سپ  منادیمن . هدش  هاگآ  امش  هب  نم  تمزالم  امـش و  تمدخ  هب  متدارا  زا  هک  نآ  هطـساو  هب  طقف  ار  نآ  تلع  نم 
ارف بش  نوچ  هللا . ءاش  نا  دش  دـهاوخ  تسرد  دومرف : ترـضح  هد . رارق  نم  يارب  ار  شهاوخ  نآ  امرف و  لضفت  دـنک  لوبق  وا  هک  ییامرف 

، مدیـسر لکوتم  لزنم  کیدزن  هک  یماگنه  دـندرب . لکوتم  دزن  هب  ارم  دـندمآ و  نم  بلط  هب  یپ  رد  یپ  لکوتم  بناج  زا  رفن  دـنچ  دیـسر 
لکوتم يزادنایم ؟ تمحز  هب  ار  ام  يریگیمن ، رارق  دوخ  لزنم  رد  بش  درم ! يا  : تفگ تسا . هداتسیا  ارـس  رد  رانک  ناقاخ  نب  حتف  مدید 

ام ایآ  یـسوموبا ! يا  تفگ : مدید . دوخ  شارف  رب  ار  وا  مدش . لخاد  لکوتم  دزن  نم  تسا . هدنکفا  یتخـس  جنر و  هب  ارم  وت  بلط  تهج  هب 
؟ یتـشاد اـم  دزن  رد  هچ  وگب  لاـحلا  يروآیمن . داـی  ار  دوخ  قوقح  ینکیم و  شومارف  ار  اـم  وـت  اـی  مینکیم  تلفغ  وـت  هحفـص 47 ] زا [ 

ناقاخ نب  حتف  هب  دنهدب . نم  هب  ربارب  نیدنچ  هب  ار  اهنآ  داد  روتسد  لکوتم  مدرب . مان  يزیچ  دنچ  ینالف و  قزر  اطع و  هلـص و  نالف  متفگ :
نوریب یتقو  هن . تفگ : دوب ؟ هتـشون  لکوتم  يارب  ياهمان  ایآ  متفگ : هن . تفگ : دوب ؟ هدـمآ  اج  نیا  هب  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  اـیآ  متفگ :

سپ ياهدرک  بلط  ییاعد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  زا  وت  هک  مرادن  کش  تفگ : دمآ و  نم  رـس  تشپ  حـتف  مدـش ، رود  اج  نآ  زا  مدـمآ و 
اضر يدونشخ و  يور  نیا  اضرلا .» هجو  اذه  ! » یسوموبا يا  دومرف : مدیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  یتقو  هاوخب . ییاعد  وا  زا  زین  نم  يارب 

یلاـعت دـنوادخ  دومرف : دـیدومرفن . شهاوخ  وا  زا  دـیتفرن و  وا  دزن  امـش  دـنتفگ : نم  هب  یلو  نم ! دیـس  يا  وـت  تکرب  هب  یلب  متفگ : تسا .
وا زا  هاگره  هک  هداد  تداع  ار  ام  وا  مینکیم . لکوت  وا  رب  طقف  اهالب  اهیتخـس و  رد  میربیم و  هانپ  وا  هب  طقف  تامهم  رد  ام  هک  دـنادیم 

[ . 31 . ] دیامرف لودع  ام  زا  زین  ادخ  مینک ، لودع  یلاعت  قح  زا  رگا  هک  میراد  نآ  میب  دیامرف و  تباجا  مینک ، لاؤس 

نیگنس یهدب  تخادرپ 

نآ بلط  هب  یبارعا  درم  تفر . ياهیرق  فرط  هب  یمهم  رما  تهج  ارماس  زا  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  يزور  دسیونیم : هللا  همحر  یلبرا  خیش 
هب نوچ  تفر . هیرق  نآ  هب  ترضح  نآ  دصق  هب  برع  نآ  هحفص 48 ] تسا [ . هتفر  هیرق  نالف  هب  شترضح  دنتفگ : دمآ . ارماس  هب  ترضح 

ترـضح تدـج  تیـالو  هب  نیکـسمتم  زا  یبرع  درم  نم  تفگ : يراد ؟ تجاـح  هـچ  دیـسرپ : وا  زا  ترـضح  دیـسر ، باـنج  نآ  تمدـخ 
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. شاب داش  شاب و  شوخ  دومرف : دنکیمن . ادا  ار  نآ  وت  زج  یسک  هک  ماهدش  ینیگنس  يراکهدب  راتفرگ  متـسه . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هک مسق  ادخ  هب  ار  وت  هک  مراد  وت  هب  یتجاح  زین  نم  دومرف : وا  هب  ترـضح  دش  حبـص  هک  یماگنه  دـنام ، اج  نامه  رد  برع  درم  هاگ  نآ 

یبارعا هب  هک  درک  فارتعا  نآ  رد  تشون و  ياهمان  دوخ  طخ  هب  ترـضح  نآ  منکیمن . تفلاخم  تفگ : یبارعا  یهدن . ماجنا  نآ  فالخ 
ارماس هب  نم  یتقو  ریگب . ار  همان  نیا  دومرف : تشاد و  وا  هک  ینید  زا  رتدایز  هک  دوب  هدرک  نییعت  همان  نآ  رد  ار  نآ  رادقم  تسا و  راکهدب 

ادخ هب  ار  وت  نک و  يدنت  نم  رب  امن و  هبلاطم  نم  زا  ار  هجو  نیا  دنشاب و  مدرم  زا  یتعامج  نم  دزن  هک  یماگنه  نآ  رد  ایب  نم  دزن  مدیسر ،
تعامج ترضح  نآ  دزن  و  دیسر ، ارماس  هب  شترـضح  هک  هاگ  نآ  تفرگ . ار  همان  منک و  نینچ  تفگ : برع  ینکن . نیا  فالخ  هک  مسق 

نامه درک و  هبلاطم  ار  دوخ  یهدـب  دروآ و  نوریب  ار  همان  نآ  دـمآ و  برع  درم  دـندش . رـضاح  ناشیا  ریغ  هفیلخ و  باحـصا  زا  يرایـسب 
افو هک  داد  هدعو  دومن و  یهاوخرذع  درک و  ملکت  وا  اب  تمیالم  یمرن و  هب  ترضح  درک . راتفر  دوب ، هدومرف  رما  وا  هب  ترضح  هک  هنوگ 

یتقو دنزادرپب . ترضح  نآ  هب  مهرد  رازه  یس  هک  داد  روتسد  دیسر . لکوتم  هب  ربخ  نیا  تخاس . مهاوخ  لاحـشوخ  ار  وت  درک و  مهاوخ 
لها و جرخ  ار  نآ  یقب  ام  نک و  ادا  ار  دوخ  نید  ریگب و  ار  غلبم  نیا  دومرف : دمآ . درم  نآ  ات  تشاذگ  دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  اهلوپ  نآ 

هللا  ) یلو دوب ، لام  نیا  موس  کی  زا  رتمک  نم  يوزرآ  دنگوس ! ادخ  هب  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : یبارعا  راد . روذعم  ار  ام  نک و  دوخ  لایع 
هحفص 49 ] [ . ] 32 . ] تفر تفرگ و  ار  غلبم  نآ  هتلاسر .) لعجی  ثیح  ملعا 

هلفاق هار  رس  ياهدنرد  ریش 

مدیبلط تصخر  ماما  زا  دیوگ : مالـسلاهیلع  يداه  ماما  مداخ  یفاص  دنکیم : لقن  هنوگ  نیا  الع  نب  مساق  تیاور  هب  هللا  همحر  سوواطنبا 
الا ةوق  لوح و ال  هللا ال  ءاش  ام   » نآ شقن  درز و  قیقع  شنیگن  هک  يرتشگنا  دومرف : مورب . مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  شدج  ترایز  هب  هک 

نادزد و رـش  زا  ات  رادرب  دوخ  اب  هتـسب  شقن  مالـسلاهیلع » یلع  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  : » شرگید يور  رب  تسا و  هللا » رفغتـسا  هللااـب 
هیهت دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  يرتشگنا  تفگ : مداخ  تسا . رتهدننک  ظفح  ار  وت  نید  رتمامت و  وت  یتمالـس  يارب  یـشاب و  نمیا  نانزهار 

: دومرف متـشگرب ، نوچ  دـننادرگرب . ارم  هک  دومرف  روتـسد  ترـضح  مدـش  رود  مدرک و  عادو  نوچ  منک . عادو  اـت  متفر  شتمدـخ  مدرک و 
ورب و شیپ  وت  درک ، دـهاوخ  عنم  نتفر  زا  ار  هلفاق  هک  دوب  دـهاوخ  يریـش  روباشین  سوط و  نایم  رد  اریز  رادرب ، دوخ  اب  مه  هزوریف  رتشگنا 

فرطرب ینک و  شقن  کـلملا هللا »  » هزوریف فرط  کـی  رب  دـیاب  وش . رود  دـیامرفیم : نم  يـالوم  وـگب : هدـب و  ناـشن  وا  هب  ار  رتـشگنا  نیا 
، تشگرب باـنج  نآ  هب  تفـالخ  نوچ  دوب و  کـلملا هللا »  » مالـسلاهیلع یلع  رتـشگنا  شقن  هک  اریز  راـهقلا » دـحاولا  کـلملا هللا   » شرگید
رد هبلغ  رفظ و  ثعاب  هدـنرد و  تاناویح  زا  ینمیا  بجوم  ینک  نینچ  نوچ  دوب و  هزوریف  شنیگن  درک . شقن  راهقلا » دـحاولا  کـلملا هللا  »

دمآ و هار  رس  رب  يریش  دوب ، هدومرف  ترـضح  هک  ناکم  نامه  رد  هک  دنگوس ! ادخ  هب  متفر و  رفـس  هب  تفگ : مداخ  دش . دهاوخ  اهگنج 
ترـضح نآ  مدرک . ضرع  ترـضح  تمدـخ  ار  ایاضق  متـشگرب  ترایز  زا  هک  یماگنه  تشگرب . ریـش  مدروآ . لمع  هب  دوب  هدومرف  هچنآ 

سوط رد  یبش  دومرف : مشاب . هدرک  شومارف  دـیاش  اـقآ ! متفگ : منک . لـقن  نم  یهاوخیم  رگا  يدرکن ، لـقن  هک  هدـنام  زیچ  کـی  دومرف :
رد ار  نیگن  نآ  دـنتفریم . مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ربق  ترایز  هب  ناینج  زا  یهورگ  يدوب . هدـیباوخ  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هضور  یکیدزن 
بآ دنتسش و  بآ  رد  ار  نآ  دندرب و  يرامیب  دزن  دندرک . نوریب  وت  تسد  زا  سپ  دندناوخ . ار  هحفص 50 ] نآ [  شقن  دندید و  وت  تسد 

تـسد رد  نانآ  يدوب ، هدرک  دوخ  تسار  تسد  رد  وت  دـندنادرگرب و  ار  رتشگنا  سپ  تفای . تحـص  ناشرامیب  دـندیناروخ و  راـمیب  هب  ار 
هارمه لاحلا  یتشادرب . ار  نآ  يدید . یتوقای  دوخ  نیلاب  رب  یتسنادن و  ار  شببس  يدرک و  بجعت  رایسب  يدش  رادیب  نوچ  دندرک . وت  پچ 

: تفگ مداخ  دناهدروآ . وت  يارب  هک  تسا  ناینج  نآ  يهیده  توقای  نیا  تخورف و  یهاوخ  یفرشا  داتشه  هب  ار  نآ  ربب و  رازاب  هب  تسوت .
[ . 33 . ] متخورف یفرشا  داتشه  مدرب و  رازاب  هب  ار  توقای 

نیسح ماما  مرح  رد  رامیب  يارب  اعد 
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نیسح ماما  مرح  رد  رامیب  يارب  اعد 

نیـسح ماما  سدـقم  مرح  رد  ات  تسرفب  البرک  هب  ار  یـسک  دومرف : يرفعج  مشاهوبا  هب  دـندش ، راـمیب  ارماـس  رد  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 
یلاح رد  دنهاوخیم  هچ  ینیسح  مرح  رئاح و  زا  تفگ : دینش ، ار  نخس  نیا  نوچ  لاله  نب  یلع  دنک . اعد  نم  یتمالـس  يارب  مالـسلاهیلع 

. درک لقن  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  يارب  ار  يو  يهتفگ  بلطم و  دهد ، ار  يو  خـساپ  دوب  هتـسناوتن  هک  مشاهوبا  دنتـسه ؟ ماما  ناشدوخ  هک 
رد دیـسوبیم ، ار  دوسالارجح  درکیم و  فاوط  ار  ادـخ  يهناخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  یتفگن  وا  هب  اـیآ  دومرف : شترـضح 

تاـفرع رد  هدومرف : رما  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنوادخ  و  تسا . رتـشیب  ادـخ  يهناـخ  تمرح  زا  نمؤم  ربماـیپ و  تمرح  هک  یلاـح 
دنوادخ هک  ییاج  رد  مدنمقالع  نم  دننک و  دای  ار  يو  یـصوصخم  عضاوم  اهناکم و  رد  دراد  تسود  لاعتم  دنوادخ  اریز  دیامن ، فوقو 
ساسا رب  دـیاب  اهراک  يداع  روما  ینیوکت و  تاعوضوم  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  دـیاش  دـننک . اـعد  ارم  دوش ، اـعد  اـجنآ  رد  دراد  تسود 

نآ هچ  رگا  زین  مالـسلامهیلع  يدـه  يهمئا  تسین و  نیا  زج  ياهراچ  ار  سک  چـیه  دـبای و  نایرج  اهنآ  یعیبط  لماوع  بابـسا و  يداـع و 
هـشیمه هک  نانآ  یلو  دنیامن ، فرـصت  روما  رد  هاوخلد  روط  هب  دنتـسناوتیم  هحفـص 51 ] تسا [ ، هداد  تردق  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  هنوگ 

ناـنآ ياـههمانرب  ساـسا  رب  یـسأت و  ناـنآ  هب  زین  مدرم  دـندرکیم و  راـتفر  تروص  نیمه  هب  دنتـسه ، اـیند  ینید و  روما  رد  تما  ياوشیپ 
ترـضح باختنا  رد  زین  مه  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  دشیم . هدودز  نانآ  لطاب  ياهرادنپ  اهنآ  ياهییامنهار  اب  دندرکیم و  تکرح 

زا هکلب  درکن ، تروشم  يو  اب  هک  دوشیم  مولعم  لیقع  ترضح  هب  ناشیا  شیامرف  زا  هتبلا  دندرک . لمع  هنوگ  نیمه  مالـسلااهیلع  نینبلاما 
ار ناگدازعاجـش  زا  هتـسیاش  ییوناب  برع ، مرتحم  ياهنادـناخ  هب  تبـسن  يو  یهاگآ  باسنا و  هب  وا  ییانـشآ  هب  هجوت  اـب  اـت  تساوخ  وا 

دننک . يراگتساوخ  ناشیارب 

متفرگ ارف  ار  نابز  هس  داتفه و 

، تفگ نخس  نم  اب  يدنه ، نابز  هب  ترضح  نآ  متفر ، مالسلاهیلع  يداه  ماما  دزن  دیوگ : مشاهوبا  دسیونیم : هللا  همحر  یـسربط  يهمالع 
شناهد هب  ار  اههزیرگنـس  نآ  زا  یکی  دوب . هزیرگنـس  زا  رپ  یفرظ  ترـضح ، نآ  دزن  رد  مهدب . ار  ترـضح  نآ  باوج  یبوخ  هب  متـسناوتن 

دزن زا  ادخ ! هب  دنگوس  مدیکم . مداهن و  مناهد  هب  متـشادرب و  ار  نآ  نم  تخادـنا . نم  فرط  هب  ار  نآ  سپـس  دـیکم ، ار  نآ  یتدـم  داهن و 
متفگیم . نخس  دوب ، يدنه  نابز  اهنآ  نیتسخن  هک  نابز ، هس  داتفه و  هب  هک  نیا  ات  متفرن  نوریب  ترضح ، نآ 

یبیغ دادما 

اب نم  ات  راذگب ، لحم  نالف  رد  ار  لطس  نالف  دومرف : نم  هب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  دیوگ : مداخ  روفاک  دسیونیم : هللا  همحر  یـسوط  خیش 
يارب هک  یتقو  ات  هدـب ، ماجنا  ار  راک  نیا  یتشگزاب  هک  یتقو  دومرف : و  داتـسرف ، يراک  لابند  ارم  سپـس  مزاسب . وضو  زاـمن ، يارب  نآ  بآ 

نم و  دباوخب ، هک  دیـشک  زارد  تشپ  هب  ترـضح  نآ  هحفـص 52 ] دوب [ .) بش  رد  عوضوم  نیا  و   ) دـشاب رـضاح  بآ  مدـش ، هدامآ  زامن ،
هک دـمآ  مدای  هاگان  تسا ، هتـساخرب  زاـمن  يارب  ترـضح  نآ  هک  مدرک  ساـسحا  دوب ، يدرـس  بش  مدرک . شومارف  دوب ، هدومرف  ار  هچنآ 
رد ماما  هک  مدوب  تحاران  و  مدش ، رود  لحم  نآ  زا  ترضح ، نآ  شنزرس  سرت  زا  ماهداهنن ، دوب ، هدومرف  هک  دوخ  لحم  رد  ار  بآ  لطس 

؟ تسیچ نم  رذع  انا هللا » : » متفگ دوخ  اب  دز ، ادـص  ارم  دولآ  مشخ  يادـص  اب  ترـضح  نآ  هاگان  دـتفایم . تمحز  هب  بآ ، لیـصحت  دروم 
هک ینادیمن  ارم  تداع  ایآ  وت ! رب  ياو  دومرف : متفر . ترضح  نآ  دزن  ناسرت  متـشادن ، باوج  زج  ياهراچ  و  مدرک ، شومارف  میوگب : رگا 

، ار لطس  هن  نم ، ياقآ  يا  ادخ ! هب  دنگوس  مدرک : ضرع  ياهتخیر ؟ لطس  رد  ياهدرک و  مرگ  ار  بآ  وت  مریگیم ، وضو  درـس  بآ  اب  نم 
تخادرپ یهلا  رکش  هب  تسا ، هدرک  ار  راک  نیا  یبیغ ، دادما  هک  تفایرد  ماگنه  نیا  رد  ترضح  نآ  متـشاذگن . ییاج  هب  نم  ار ، بآ  هن  و 

دمح و درک . مهاوخن  كرت  هدومن ، ناسآ  ام  رب  دنوادخ  هک  ار  يراک  ادخ ! هب  دنگوس  تسا ، دنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  دومرف : و 
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هلا هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومن ، قفوم  شتدابع  رب  کمک  يارب  ار  ام  و  دینادرگ ، دوخ  تعاطا  لها  زا  ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 
کی نیا  دریذپن . ار  وا  يهدرک  ناسآ  راک  هک  یـسک  رب  دنکیم  مشخ  دنوادخ  انامه  هتـصخر ؛ لبقی  نم ال  یلع  بضغی  هللا  نا  دیامرفیم :

هداد و تصخر  دـنوادخ  هک  يدراوم  رد  ام  هک  تسا  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  گرزب  دـنپ  سرد و 
وـضو دوب ، هدرک  هدامآ  شیارب  ار  نآ  یبیغ  تسد  هک  یمرگ  بآ  نامه  اب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  میریگن ، تخـس  دوخ  رب  هتفرگ ، ناـسآ 

هحفص 53 ] دومنن [ . كرت  ار  ادخ  يریگناسآ  و  تخاس ،

خاتسگ زابهدبعش  ندش ، تسین  هب  رس 

ریظنیب ياهیتسدرت  و  دمآ ، یسابع  يهفیلخ  نیمهد  لکوتم  دزن  دنه  زا  يزابهدبعش  تسا : هدش  لقن  لکوتم  نابرد  هرارز -  ای  هفارز -  زا 
، مالسلاهیلع يداه  ماما  دض  رب  زابهدبعش  دوجو  زا  تساوخ  تشاد و  تسود  رایسب  ار  ندرک  يزاب  لکوتم  دادیم . ناشن  دوخ  زا  یبیجع  و 

بان یفرشا  رازه  ینک ، هدنمرش  ار  دمحم  نب  یلع  یمومع ، سلجم  کی  رد  هک  ینک  يروط  رگا  تفگ : زابهدبعـش  هب  دنک . هدافتـسا  ءوس 
ياج ترضح  نآ  رانک  ارم  راذگب و  هرفـس  رد  كزان  هزات  نان  يردق  و  نک ، نهپ  ار  اذغ  يهرفـس  تفگ : زابهدبعـش  مهدیم . هزیاج  وت  هب 
هرفـس راـنک  رد  یعمج  درک ، ارجا  ار  وا  روتـسد  لـکوتم ، مزاـس . هدنمرـش  هدنکفارـس و  نارـضاح  دزن  ار  وا  هک  مهدیم  لوـق  وـت  هب  هدـب ،

هب تسد  مالسلاهیلع  ماما  دنتشاذگ ، مالسلاهیلع  يداه  ماما  کیدزن  رد  نان  يرادقم  دومن ، راضحا  زین  ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دنتـسشن ،
نان فرط  هب  تسد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دـیرپ ، رگید  بناج  هب  نان  هک  درک  يراک  زابهدبعـش  مدـنامه  درادرب ، ات  درک  زارد  ناـن  فرط 

هک مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دـش . رارکت  راـب  دـنچ  هثداـح  نیا  دـندیدنخ ، نارـضاح  و  دـیرپ ، رگید  يوس  هب  ناـن  نآ  زاـب  درک ، زارد  رگید 
ذخ دومرف : دز و  دوب ، اجنآ  رد  دوب و  هتسب  شقن  ییاکتم  يهچراپ  يور  رد  هک  يریش  لکـش  تروص  رب  ار  شتـسد  دوب ، هدش  نیگمـشخ 

، دروخ دیرد و  ار  وا  درک و  هلمح  زابهدبعـش  هب  و  دمآرد ، هدـنز  يریـش  لکـش  هب  تروص ، نآ  مد  نامه  ریگب ! ار  ادـخ  نمـشد  هللا ! ودـع 
يداـه ماـما  دـندش ، هدزتریح  نارـضاح ، يهمه  تشگزاـب . اـکتم  يهچراـپ  رد  ریـش ، شقن  تروـص و  ناـمه  هب  شلوا  ياـج  هـب  سپس 
ترضح نآ  دنادرگزاب ، ار  زابهدبعش  نآ  و  دنیشنب ، هک  درک  سامتلا  ترضح  هحفص 54 ] نآ [  زا  لکوتم  دورب ، هک  تساخرب  مالسلاهیلع 

؟ ینکیم طلـسم  شناتـسود  رب  ار  ادخ  نانمـشد  وت  ایآ  دش ، دهاوخن  هدید  نیا ، زا  سپ  وا  ادـخ ! هب  دـنگوس  اهدـعب ؛ يری  ال  هللا ! و  دومرف :
دشن . هدید  زابهدبعش  نآ  رگید  و  دنتفر ، اجنآ  زا  زین  نارضاح 

نابز دب  خاتسگ و  درم  تکاله 

نافلاخم زا  یکی  داتـسیا . زامن  هب  و  دیدرگ ، دراو  لکوتم  يهناخ  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تسا : هدش  تیاور  هیـصولا » تابثا   » باتک رد 
تعرس اب  ار  شزامن  ترضح ، نآ  ینکیم ؟ يراکایر  ردقچ  تفگ : درک و  یجک  نهد  شترـضح  هب  یخاتـسگ ، لامک  اب  دمآ و  کیدزن 

دوبان ار  وت  دنوادخ ، یتسه ، وگغورد  يداد ، نم  هب  هک  یتبسن  نیا  رد  رگا  دومرف : درک و  ور  وا  هب  زامن ، مالـس  زا  سپ  و  دیناسر ، نایاپ  هب 
مالـسلاهیلع يداه  ماما  تسا : هدش  تیاور  دیدرگ . لکوتم  خاک  رد  ياهزات  ربخ  عوضوم ، نیمه  و  درم ، داتفا و  نیمز  هب  وا  مد  نامه  دنک .

خساپ ترـضح  نآ  ارچ ؟ دیـسرپ : یـصخش  تسا . رابجا  يور  زا  زین  مور ، نوریب  ارماس  زا  رگا  و  مدمآ ، ارماس  هب  هنیدم  زا  رابجا  هب  دومرف :
[ . 34 . ] تسا مک  نآ ، رد  يرامیب  و  تسا ، اوه  بآ و  شوخ  رهش ، نیا  اریز  داد :

رگید یتمارک 

: دومرفیم توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلاهیلع  يداه  ماما  هک  مدینش  تفر ، ایند  زا  مالسلاهیلع  داوج  ماما  هک  يزور  نآ  دیوگ : لضف  نب  نوراه 
اجک زا  امـش  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  هحفـص 55 ] درک [ . تلحر  اـیند  زا  مالـسلاهیلع  داوـج  ماـما  مردـپ ) ( ) نوـعجار هیلا  اـنا  اـنا هللا و  )
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اـضر ماـما  مـالغ  دـمحم ، رداـم  زا  اـشو  یلع  نب  نسح  متـشادن . ار  نآ  يهقباـس  هک  دـش  نـم  راـچد  یتسـس  فعـض و  دوـمرف : ینادیم ؟
يهمع تسـشن ، دوخ  ردـپ  يهمع  رانک  رد  دـمآ و  دوب  ناسرت  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  دـیوگ : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع 

: دومرف هدم . ام  هب  ار  ربخ  نیا  تفگ : باوج  رد  وا  تسا . هتفر  ایند  زا  مردپ  دومرف : یتحاران ؟ روط  نیا  ارچ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  شردپ 
. دمآ مالسلاهیلع  داوج  ماما  تافو  ربخ  هک  یتقو  میدرک ، تشاددای  ار  زور  نآ  تقو و  نآ  ام  میوگیم . هک  تسا  روط  نیمه  مسق ! ادخ  هب 

يارب مالـسلاهیلع  یقنلا  یلع  ماما  شراوگرزب  دنزرف  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  زا  دعب  دوب . هدومرف  ترـضح  نآ  هک  تسا  روط  نامه  میدـید 
مالـسلاهیلع یقنلا  یلع  ماما  فیرـش  نس  زا  هام  دنچ  لاس و  شـش  عقوم  نآ  رد  دیـسر . تماما  هب  يرجه  لاس 220  رد  ناحبـس  يادخ  رما 

ترضح نآ  هب  تماما  ماقم  هک  نامز  نآ  رد  نینچ  مه  دوب . هنوگ  نیمه  زین  مالسلاهیلع  داوج  ماما  شراوگرزب  ردپ  هک  نانچ  دوب . هتشذگ 
دوب . هتشذگ  یسابع  مصتعم  تنطلس  زا  لاس  ود  تدم  دیسر ،

هشیش رب  هدجس 

. مدومن شسرپ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  زا  مدوب  هتشون  هک  ياهمان  يهلیسو  هب  ار  هشیش  رب  هدجس  يهلئسم  دیوگ : ینئادم  بعـصم  نب  نسح 
دنایوریم نیمز  هک  ار  هچنآ  دـنتفگ : دـنایوریم و  ار  نآ  نیمز  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  مه  هشیـش  متفگ : مدوخ  اـب  مداتـسرف  ار  هماـن  نوچ 

هک تسا  ییایشا  زا  مه  نآ  هک  ینکیم  نامگ  رگا  نکن ، هدجس  هشیش  رب  دمآ : باوج  ترضح  نآ  فرط  زا  درک . هدجـس  نآ  رب  دوشیم 
هب تسا  رازهروش  نیمز  زا  مه  کمن  تسا ، کمن  گیر و  زا  هشیش  اریز  تسا . هدش  هلاحتـسا  یلو  تسا ، تسرد  دنایوریم ، ار  نآ  نیمز 

هحفص 56 ] درک [ . هدجس  دوشیمن  مه  رازهروش  نیمز 

شاب دوخ  بظاوم 

، شاب دوخ  بظاوم  تشون : نم  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تفگ : نم  هب  جرف  نب  دمحم  تفگ : هک  هدـش  تیاور  یلفون  دـمحم  نب  یلع  زا 
هک یعقوم  نآ  ات  مدـیمهفن  ار  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  فرح  ياـنعم  نم  دـیوگ : يوار  متـسه . دوخ  راـک  بظاوم  مه  نم  شاـب ، رذـحرب 

هرابود نآ  زا  دعب  مدوب . ینادنز  لاس  تشه  تدم  نم  درک و  فیقوت  ارم  لاوما  يهیلک  دروآ و  رصم  هب  هتـسب  تسد  اب  ارم  دمآ و  يدصاق 
تئارق ار  همان  نآ  نوچ  وشم . نکاس  برغ  يهیحان  رد  دمحم ! يا  دوب : هتشون  همان  نآ  رد  دمآ ، نم  يارب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  زا  ياهمان 
يزور دنچ  نآ  زا  دعب  تسا !؟ يروآبجعت  عوضوم  هچ ، ینعی  هتشون ، روط  نیا  نم  يارب  ماما  منادنز ، رد  العف  نم  تفگ : مدوخ  اب  مدرک 

مدش . دازآ  نم  هک  دیشکن  لوط  رتشیب 

؟ تسیک يدعب  يهفیلخ 

ماما تمدخ  مدش و  فرـشم  جـح  هب  يرجه  لاس 232  رد  نم  دـیوگ : هللااب -  قثاو  رداـم  سیطارف -  مـالغ  مداـخ ، نارزیخ -  اـی  ناریخ - 
. دشاب هدرم  دـیاش  تسا و  دـنمدرد  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  هللااب -  قثاو  ینعی  وت -  بحاص  لاح  دومرف : شترـضح  متفر . مالـسلاهیلع  يداه 
؟ دوب دهاوخ  وا  نیشناج  یسک  هچ  هللااب  قثاو  زا  دعب  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  نآ  زا  دعب  دشابیم . دوخ  یـضیرم  راچد  یلو  هدرمن ، دومرف :

. ] میوگیم وت  هب  نم  هک  تسا  روط  نیمه  ارچ  دومرف : هن . متفگ : دشاب ؟ رفعج  هک  دـننکیم  نامگ  روط  نیا  مدرم  دومرف : شرـسپ . متفگ :
دـشار نب  یلعوبا  دوب . هدومرف  ماما  هک  دـش  روط  ناـمه  نآ  زا  سپ  دـنیوگیم . تسار  لوسر  دـنزرف  لوسر و  ادـخ و  متفگ : هحفص 57 ]

تسا و ضیرم  متفگ : دـنکیم ؟ راکچ  هللااـب -  قثاو  ینعی  درم -  نیا  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  يرجه  لاس 232  رد  دـیوگ :
درم . دهاوخ  هک  دشکیمن  یلوط  یلو  تسا  هدرمن  دومرف : دشاب . هدرم  دیاش 
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غورد دنگوس  يازس 

مالسلااهیلع ارهز  يهمطاف  يهناخ  لباقم  هک  ینوتس  نآ  کیدزن  دمآ ، دجسم  هب  هعمج  بش  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دیوگ : رفعج  نب  یلع 
فورعم ار  وا  هک  شتیب -  لـها  زا  يدرم  تسـشن ، زاـمن  بیقعت  يارب  دـیدرگ و  غراـف  زاـمن  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  نوچ  دـناوخ . زاـمن  دوـب 

: تفگ ماما  هب  درک و  شنزرس  ار  ماما  تسشن و  راوگرزب  نآ  يولهپ  دمآ و  دنتخانشیم -  ار  وا  مه  نارگید  رفعج و  نب  یلع  دنتفگیم و 
هزاجا وت  هب  هتشادن  ناکما  هک  یـشاب  هدمآ  یعقوم  رد  وت  دیاش  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دیدادن ؟! هزاجا  نم  هب  امـش  مدمآ و  امـش  دزن  نم 

؟ يدرک تیاکـش  هدوبن ، راوازـس  هک  یعوضوم  هب  عجار  نم  زا  وت  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  متـسنادیمن ، ار  وت  لزنم  هک  مه  نم  دوش ؟ هداد 
. دـشاب رازیب  وا  زا  ربق  نیا  بحاص  دـشاب  هدرک  ار  راک  نیا  هک  یـسک  ماهدادـن ، ماجنا  ار  یلمع  روط  نیا  نم  مسق ! ادـخ  هب  تفگ : درم  نآ 

يارب تفر و  ایند  زا  زور  نآ  يادرف  صخش  نآ  ریگب ، ماقتنا  وا  زا  وت  دروخ ، غورد  مسق  وا  هک  مدیمهف  نم  دومرف : مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
دش . یتربع  هنیدم  مدرم 

نارکیب وفع 

تـسه یجایتحا  هنیدم  هکم و  هب  ار  وت  رگا  تشون : لکوتم  يارب  دوب ، اعد  زامن و  لها  هنیدم  هکم و  رد  هک  یـسابع  يهحیرب  دیوگ : يوار 
هحفص 58] يدایز [  تیعمج  دنکیم و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  وا  اریز  دننک . جراخ  اج  نیا  زا  ار  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ات  نک  رما 

يداـه ماـما  روضح  هب  ياهماـن  اـب  ار  همثره  نب  ییحی  لـکوتم  تشوـن ، لـکوتم  يارب  نومـضم  نیدـب  هماـن  دـنچ  هحیرب  دـناهدش . وا  عباـت 
ماما اب  يروط  داد : روتسد  ییحی  هب  لکوتم  ییایب . نم  دزن  مراد  اضاقت  متسه ، وت  ياقل  قاتشم  نم  تشون : همان  نآ  رد  داتسرف ، مالـسلاهیلع 

هب همثره  نب  ییحی  دـناسرب . ماما  ضرع  هب  ار  لـکوتم  روظنم  هک  تشون  هحیرب  يارب  مه  ياهماـن  دـشاب . وا  لـیم  قباـطم  هک  نک  ترفاـسم 
فرـشم مالـسلاهیلع  يداه  ماما  روضح  هب  دـندش و  بکرم  رب  راوس  ود  ره  هحیرب  ییحی و  داد . هحیرب  هب  ار  لکوتم  يهماـن  دـمآ و  هنیدـم 

يوس هب  زور  هس  زا  دعب  تساوخ . تلهم  نانآ  زا  زور  هس  تدـم  مالـسلاهیلع  ماما  دـندرک . میدـقت  ترـضح  نآ  هب  ار  لکوتم  همان  دـندش ،
نآ يهقردـب  يارب  هحیرب  درک . تکرح  قارع  بناج  هب  ترـضح  نآ  و  دـید ، هتـسب  ار  اهراب  هدرک و  نیز  ار  اـهبسا  تشگرب ، دوخ  لزنم 

قارع هب  ار  امـش  ات  مدش  ثعاب  نم  هک  یفقاو  امـش  منادیم  درک : ضرع  ماما  هب  هحیرب  دش ، یط  هار  زا  يرادقم  هک  یتقو  دـمآ ، ترـضح 
عطق ار  وت  ياهامرخ  مه  نم  ینکب ، شنارـسپ  ای  وا  یـصوصخ  نارای  زا  یکی  ای  لکوتم  هب  ارم  تیاکـش  رگا  هک  مروخیم  مسق  نم  دـنربب ،
ماـما داد . مهاوخ  ماـجنا  اـمتح  ار  اـهراک  نیا  درب ، مهاوخ  نیب  زا  ار  وت  ياـهنیمز  ياـهتانق  همـشچ و  مشکیم ، ار  وت  ناتـسود  منکیم ،

، منکب ادـخ  هب  ار  وت  تیاکـش  هک  یتـقو  تسا ، بشما  منکب  ادـخ  هب  وت  زا  نم  هک  یتیاکـش  لوا  دومرف : دـش و  هحیرب  هجوـتم  مالـسلاهیلع 
يداـه ماـما  دومن . وفع  بلط  درک ، يراز  هیرگ و  داـتفا ، ماـما  ياـپ  تسد و  هب  هحیرب  درک . مهاوـخن  تیاکـش  وـت  زا  ادـخ  قـلخ  هب  زگره 

مدرک . وفع  ار  وت  دومرف : مالسلاهیلع 

رفس رد  ییاههزجعم 

یکی رد  تسا : نیا  هلمج  نآ  زا  هک  مدید  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  زا  یبیرغ  بیجع و  ياههزجعم  هار  نیب  رد  نم  دـیوگ : همثره  نب  ییحی 
فلت یگنشت  زا  نامنارتش  يراوس و  ياهبکرم  هحفص 59 ] نامدوخ و [  هک  میدیـسرت  ام  دوبن . بآ  هک  میدرک  يزادناراب  اههاگلزنم  زا 

لیم دـنچ  يهلـصاف  هب  ناکم  نیا  رد  ایوگ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دـندوب . هدرک  تکرح  ام  اب  زین  هنیدـم  لـها  زا  يرگید  تیعمج  میوش ،
یتقو درک ، جراخ  هداج  زا  ار  ام  ماما  نک . تیادـه  اجنآ  هب  يداو  نیا  زا  ار  ام  ییامرفیم ، یلـضفت  رگا  میتفگ : ام  دوش ؟ تفاـی  بآ  رگید 

نآ رد  دوب ، ییاهتعارز  اهتخرد و  اههمـشچ ، اههچغاب ، اهلگ ، ياراد  هک  میدش  دراو  يداو  کی  رد  میتفر  هار  لیم  شـش  ردـق  هب  هک 
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رصع زا  دعب  ات  میدرک ، باریس  ار  يراوس  ياهبکرم  میدیماشآ ، بآ  میدش ، هدایپ  تشادن ، دوجو  مدرم  زا  يدحا  حالف و  عراز و  ناکم 
هار يرادـقم  هک  یتقو  میدومن ، بآ  زا  رپ  ار  اـهکشم  میدرک ، باریـس  ار  دوخ  میتشادرب ، هشوت  نآ  زا  دـعب  میدرک . تحارتـسا  اـجنآ  رد 

مرـسپ زا  نم  تسبیم ، دوخ  دنبرمک  هب  ار  نآ  هک  دوب  منادـنزرف  زا  یکی  هارمه  نم  ياهرقن  بآ  فرظ  موش ، هنـشت  نم  دوب  کیدزن  میتفر 
ياج هب  میدوب  هک  یلبق  لزنم  رد  هدرک و  شومارف  ار  بآ  فرظ  مدید  مدرک  هاگن  درک ، ادیپ  تنکل  تفرگ و  شنابز  مدید  متـساوخ . بآ 

، مدیـسر عضوم  نآ  رد  هک  یتقو  مدیـسر . عضوم  نآ  هب  ات  تفر  مامت  تعرـس  هب  بسا  نآ  مدز ، دوخ  ورزیت  بسا  هب  هنایزات  اب  نم  هداـهن ،
اهبسا و لگـشپ  مدـید ، ار  نامدوخ  ندـش  هدایپ  ناکم  ياهزبس ! هن  یتعارز . هن  هدـش ، هایگ  بآیب و  کـشخ و  یناـبایب  يداو  نآ  مدـید 
متـشادرب و ار  بآ  فرظ  دوب ، هداهن  مرـسپ  هک  دوب  یعـضوم  نامه  رد  مه  بآ  فرظ  مدرک ، هدـهاشم  ار  اـهنآ  ندـیباوخ  لـحم  اـهرتش و 

يدنخبل ترضح  نآ  تسا . نم  راظتنا  رد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  مدید  مدیسر ، هلفاق  هب  هک  یتقو  مدیمهفن ، يزیچ  نایرج  نیا  زا  متشگرب .
. مدرک ادـیپ  ار  نآ  متفگ : درک . شـسرپ  بآ  فرظ  ناـیرج  زا  طـقف  متفگن ، راوـگرزب  نآ  هب  يزیچ  مه  نم  دوـمرفن ، يزیچ  نـم  هـب  دز و 

مالسلاهیلع يداه  ماما  میدوب ، ياهدنزوس  رایسب  باتفآ  ریز  ام  دوب و  مرگ  رایسب  یباتفآ و  اوه  هک  يرگید  زور  دیوگیم : همثره  نب  ییحی 
هحفص 60] تشپ [  هب  ینعی  راوگرزب -  نآ  ریز  دوب ، هدز  هرگ  ترـضح  نآ  بسا  مد  دیـشوپ ، ار  یناراب  سابل  درک ، تکرح  دوخ  ياج  زا 
ار ناراب  ندـمآ  عقوم  يزاـجح  درم  نیا  دـنتفگ : دـندیدنخ ، هدرک  بجعت  ترـضح  نآ  لـمع  زا  هلفاـق  لـها  دوب ، هدرتسگ  يدـمن  بسا - 

ریظن يدیدش  ناراب  تفرگ ، رارق  ام  رـس  يالاب  تعرـس  هب  دش . ادیپ  هلبق  فرط  زا  یکیرات  ربا  میتفر ، هار  یلیم  دـنچ  هک  نیمه  دـنادیمن !؟
نامندـب هب  ام  ياهسابل  زا  بآ  هک  دـش  دـیدش  يوحن  هب  ناراب  میوش ؛ قرغ  فلت و  دوب  کیدزن  هک  درک  شزیر  ام  رـس  رب  کـشم  هناـهد 

دزن ام  میرادرب . ار  اهبسا  دـمن  میوش و  هدایپ  میناوتب  ام  هک  دوب  رتعیرـس  نآ  زا  ناراب  دـش ، ناراب  بآ  زا  رپ  اـم  ياـهشفک  درک ، تیارس 
دزیم . دنخبل  ام  راک  هب  بجعت  يور  زا  ترضح  نآ  میدش ، اوسر  مالسلاهیلع  ماما 

روک مشچ  يارب  اعد 

نآ دزن  ارم  تفگیم : درکیم و  تلذ  راهظا  امئاد  دوب  هدش  درد  مشچ  راچد  شرسپ  هک  ینز  اهلزنم ، زا  یکی  رد  دیوگ : همثره  نب  ییحی 
يداه ماما  میدرب ، ترـضح  نآ  روضح  هب  ار  نز  نآ  ام  دنک ! اعد  نم  رـسپ  مشچ  يارب  ات  دینک  ییامنهار  دـشابیم  امـش  اب  هک  يولع  درم 

نم يارب  یکـش  مدرک  هاگن  كدوک  نآ  مشچ  هب  اـقیقد  هک  یتقو  مدـید ، مه  نم  هک  درک  زاـب  يروط  هب  ار  كدوک  نآ  مشچ  مالـسلاهیلع 
تکرح ار  دوخ  كرابم  ياهبل  داهن ، كدوک  نآ  مشچ  يور  ياهظحل  ار  دوخ  تسد  مالـسلاهیلع  ماما  دوب . هدش  روک  هک  نیا  رد  دـنامن 

درادن . یبیع  نیرتکچوک  هدش و  حیحص  زاب و  هچب  نآ  مشچ  هک  مدید  تشادرب  ار  دوخ  تسد  هک  نیمه  داد ،

اهلد يهبعک 

عامتجا مه  يدایز  تیعمج  مدوب . هداتـسیا  لپ  رانک  نیمظاک  مالـسلا  ۀنیدم  هلجد  رانک  رد  مدید  باوخ  رد  دـیوگ : زازب  دـمحم  نب  رـضخ 
اب هبعک  يهناخ  مدید  هک  مدوب  لاح  نآ  رد  هاگان  هدمآ ، ام  بناج  هب  هبعک  يهناخ  دـنتفگیم : دـندشیم و  رگیدـکی  محازم  دـندوب ، هدرک 

رود هب  مدرم  تفر ، لپ  یقرـش  فرط  هب  لپ  هحفـص 61 ] یبرغ [  فرط  زا  ات  درک  روبع  نیمز  يور  زا  دـمآ ، دراد  هک  ییاـههچراپ  هدرپ و 
، مدش جراخ  لزنم  زا  يراک  ماجنا  يارب  نم  زور  دنچ  زا  سپ  دیدرگ . همیزخ  يهناخ  لخاد  ات  دندوب  نآ  ولج  رد  دـندرکیم و  فاوط  نآ 

ترضح نآ  مدید  نم  دمآ . هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  اضرلانبا  دنتفگیم : دندوب ، هدرک  عامتجا  هک  مدید  ار  مدرم  مدیـسر . لپ  نامه  کیدزن 
ات دـمآ  دـنتفریم ، راوگرزب  نآ  رـس  تشپ  شیپاـشیپ و  رد  مه  مدرم  دـنکیم ، روبع  لـپ  زا  هتـسهآ  روط  هب  تسا و  راوس  یگرزب  بسا  رب 

ترـضح نآ  ادعب  مدوب . هدید  هک  تسا  یباوخ  نامه  ریبعت  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ندمآ  متـسناد  نم  دش . مزاح  نب  ۀمیزخ  يهناخ  لخاد 
نآ زا  لکوتم  دش ، دراو  نانآ  رب  مالـسلاهیلع  ماما  دندرک و  تاقالم  راوگرزب  نآ  اب  لکوتم  نارای  زا  ياهدع  درک ، تکرح  ارماس  بناج  هب 
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درک . تعجارم  دندوب ، هدرک  هدامآ  شیارب  هک  یلزنم  بناج  هب  لکوتم  دزن  زا  نآ  زا  دعب  درک ، ییاریذپ  مارتحا و  ترضح 

دیسر دهاوخ  لتق  هب  ادرف 

ترـضح نیعل  لکوتم  هک  مدینـش  متفر ، ارماس  هب  لکوتم  نامز  رد  دـیوگ : همروانبا  دـنکیم : تیاور  هنوگ  نیا  هللا  همحر  يدـنوار  بطق 
نوچ متفر ، دیعـس  هناخ  هب  ترـضح  نآ  لاوحا  مالعتـسا  يارب  تسا . هدرک  سوبحم  بجاـح ، دیعـس  هناـخ  رد  ار  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 

یـسک نآ  تفگ : دبایرد . ار  وا  اههدید  هک  نآ  زا  ادخ  تسا  هزنم  متفگ : ینیبب ؟ ار  دوخ  يادـخ  یهاوخیم  ایآ  تفگ : داتفا  نم  رب  شرظن 
هاگ نآ  دیناسر . مهاوخ  لتق  هب  ار  وا  ادرف  دناهدرک و  وا  نتشک  هب  رما  نم  هب  تفگ : مهاوخیم . متفگ : دینادیم . ماما  امش  هک  میوگیم  ار 

يربق وا  يور  شیپ  تسا و  هتـسشن  هرجح  رد  موصعم  ماما  نآ  هک  مدید  مدش  لخاد  نوچ  متفر ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هک  داد  تصخر 
ببس دومرف : ترضح  هحفـص 62 ] متـسیرگ [ . مدش و  باتیب  مدرک  هدهاشم  ار  ربق  نآ  مدینـش و  باوج  مدرک و  مالـس  نوچ  دـننکیم .

ناشیا نکم ، هیرگ  دومرف : ترـضح  دـنیامنیم !؟ رفح  ربق  وت  يارب  منیبیم و  لاـح  نیا  رب  ار  وت  میرگن و  هنوگچ  متفگ : تسیچ ؟ وت  هیرگ 
دومرف . ترضح  هک  دش  نانچ  دش و  دهاوخ  هتخیر  ود  ره  بجاح  لکوتم و  نوخ  رگید  زور  ود  ات  تسناوت  دنهاوخن 

يداه ماما  یملع  تیصخش  زا  ياهشوگ 

يداه ماما  راتفگ  رد  یسانش  ماما 

ماکحا رگنایب  تما و  ربهار  اهنت  هن  داب -  ناـشیا  سدـقم  راونا  رب  دـنوادخ  ياـهدورد  هراومه  هک  اـم -  يهناـگهدزاود  يهمئا  زا  کـی  ره 
تانیاک روحم  نایناهج و  يهمه  رب  قح  يهلماک  تجح  نیمز ، رد  یهلا  رون  یعیـش ، گـنهرف  رد  موصعم  ماـما  هک  دـندوب  نآرق  مالـسا و 

يهمه يهعومجم  یناسنا ، لیاضف  يهلق  نیرترب  ییاروام ، تالامک  ینارون  يهنییآ  ناگدیرفآ ، راگدـیرفآ و  نایم  ضیف  يهطـساو  یتسه ،
رد اطخ ، نایسن و  وهس و  زا  يرب  موصعم و  ادخ ، هب  لصاو  ناسنا  لماک  يهنومن  لاعتم ، يادخ  تردق  ملع و  هاگیلجت  اهیکین ، اهریخ و 

ثراو یهلا و  رارـسا  يهنیجنگ  ترخآ و  ناهج  ایند و  نوکی » ام   » و ناکام »  » هب هاگآ  ناگتـشرف ، بیغ و  ناهج  یتیگ و  توکلم  اب  طابترا 
ناشدنمجرا تیالو  يهرطیـس  و  دوجو ، راگرپ  زکرم  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  كرابم  دوجو  يرآ ، تسا . ایبنا  تالامک  يهمه 

هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهژیو  ناحبس  يادخ  لعج  هب  تسین و  كرد  لباق  ناشیا  ریغ  يارب  هک  تسا  نانچ  نالسرم  ایبنا و  تیالو  قوف 
میدرمشرب و موصعم  ناماما  یعقاو  ماقم  تلزنم و  رد  هچنآ  درادن . عمط  ناکما  نآ  رد  ياهدننکعمط  چیه  تسوا و  نیموصعم  تیب  لها  و 

یسررب هعیش ، فلتخم  ياهباتک  رد  تسا و  تابثا  لباق  مالسلامهیلع  همئا  ربمایپ و  زا  ربتعم  تایاور  یهلا و  باتک  صن  ربانب  نآ ، زا  شیب 
، تماما نامسآ  دیـشروخ  نیمهد  ام ، مرکم  يالوم  هحفـص 63 ] تسین [ . لیلد  داریا  لیوطت و  لاجم  ار  رـصتخم  نیا  تسا و  هدـش  نایب  و 

ترایز  » مان هب  یترایز  رد  شیوخ  فرژ  فرگـش و  راتفگ  رد  هک  تسا  هدومرف  ماعنا  هداهن و  تنم  نایعیـش  ام  رب  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 
كرات رب  رهگ  رد و  یناراب  دوخ  شناد  يایرد  زا  هدروآرد و  نالوج  هب  یهلا  رورپ  ناج  فراعم  زا  يرازغرم  رد  ار  نخـس  رواکت  هعماج »

ار ادخ  ناتـسوب  فئارط  زا  ییاههشوگ  ماما ، تقیقح  راوازـس  هن  ام و  لوقع  روخ  رد  هدومن و  راثن  تماما  زیزع  يهلـسلس  نیتسار  ناتـسود 
یهلا لالج  تمظع و  نامـسآ  اب  شیوخ  نخـس  نازورف  عاعـش  هب  ار  نایکاخ  ام  هک  داب  وا  كاخ  يادـف  ام  ناج  و  تسا ؛ هدومرف  تیاـکح 
يداه ترضح  زیزع  ماما  تسا . هتشگ  نومنهر  ادخ  رثوک  یتشهب  ياههمشچرس  هب  ار  نایمارگ  نآ  يالو  لالز  ناگنشت  ام  هتخاس و  انـشآ 

نامغیرد هک  دـندومرف  میلعت  ار  یتاملک  مالـسلامهیلع  موصعم  ناـماما  تراـیز  يارب  نایعیـش ، ناتـسود و  زا  یکی  شهاوخ  هب  مالـسلاهیلع 
زا یتـسرهف  يهدـنزومآ  عـقاو  رد  هک  نآ  رکذ  زا  ار  ناگدـنناوخ  مییوـگیم ، نخـس  راوـگرزب  نآ  یگدـنز  زا  هک  باـتک  نیا  رد  دـیآیم 

خیـش نوچ  ینادرم  گرزب  دناهتـسناد . هعماج  تارایز  نیرتهب  ار  ترایز  نیا  اـملع  ناـگرزب  زا  یخرب  میرادـب . مورحم  تسا ، یـسانشماما 
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یسوط خیش  و  [ 36 « ] مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع   » باتک و  [ 35 « ] هیقفلا هرضحی  نم ال   » باتک رد  ار  نآ  يرجه ) يافوتم 381   ) قودص
شناد و نومضم و  ییالاو  مالک و  ییاویش  هحفص 64 ] [ . ] 38 . ] دناهدرک لقن  [ 37 « ] ماکحالا بیذهت   » باتک رد  يرجه ) يافوتم 460  )

هکنآ دـیما  تسا . نآ  يهدـنیوگ  یهلا  دـنمجرا و  شناد  فرعم  تراـیز و  نیا  تلاـصا  ياـیوگ  دوـخ  دـنزیم  جوـم  نآ  رد  هـک  یتـفرعم 
نآ مرح  رد  هچ  راوگرزب  ناماما  ترایز  رد  دنیامنن و  تلفغ  هعیش  فراعم  يهنیجنگ  نازورف  رهوگ  نیا  زا  مالـسلامهیلع  همئا  هار  ناورهر 
رد رئاز  بدا   » شخب رد  ار  ترایز  نیا  همجرت  نتم و  اـم  هک  تسا  ینتفگ  دـننک . تراـیز  رون  رپ  تاـملک  نیا  اـب  رود  هار  زا  هچ  نازیزع و 

دروآ . میهاوخ  ارماس » هسدقم  هناتسآ 

نیمز لها  نیرترب 

هک هنیدم -  لها  زا  ار  یتیعمج  دمآ . هنیدم  هب  جح  هب  نتفر  يارب  مالسلاهیلع  داوج  ماما  تافو  زا  دعب  جرف  نب  رمع  دیوگ : دیعس  نب  دمحم 
لها هک  دینک  بلط  نم  يارب  ار  يدرم  تفگ : نانآ  هب  درک و  راضحا  دندوب -  دناعم  فلاخم و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تیب  لها  اب 

ار وا  میامن ، كدوک  نیا  میلعت  لکوم  ار  وا  نم  ات  دـشابن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  رادتـسود  یلو  دـشاب ، نآرق  بدا و  ملع و 
. دنک يریگولج  دننکیم ، يرادهاگن  ار  وا  دنیآیم و  وا  هحفص 65 ] فارطا [  رد  هک  ینایعیش  ندمآ  زا  ات  مهد  رارق  كدوک  نیا  بظاوم 

تبـسن ینمـشد  بضغ و  بدا ، مهف ، رد  هنیدم  لها  دزن  هک  دوب  يدرم  يدینج  دنتفگیم . يدینج  وا  هب  هک  دـندرک  یفرعم  وا  هب  ار  يدرم 
، درک ررقم  هنالاس  قوقح  وا  يارب  هاشداپ ، لام  زا  تساوخ ، ار  وا  جرف  نب  رمع  دوب . رادهقباس  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تیب  لها  هب 

لکوم كدوک  نیا  هب  ار  وت  دننام  یـصخش  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  هاشداپ  هک  درک  فیرعت  وا  يارب  دومن ، مهارف  ار  وا  یگدـنز  تامدـقم 
اب ار  دیلک  تسبیم و  ار  برد  دشیم  بش  هک  نیمه  دوب . مالـسلاهیلع  يداه  ماما  بظاوم  ایرـصب »  » رـصق رد  يدینج  دیوگ : يوار  میامن .
زا هعیش  دش ، هاتوک  ترـضح  نآ  نماد  زا  نایعیـش  تسد  درب ، رـس  هب  لاح  نیمه  هب  ار  یتدم  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تشادیم . هگن  دوخ 
زور رد  ار  يدـینج  نم  دـیوگ : دیعـس  نب  دـمحم  دـیدرگ . مورحم  ترـضح  نآ  روضح  رد  تئارق  راوگرزب و  نآ  تاـنایب  هب  نداد  شوـگ 

درک و راـکنا  ارم  لوق  مدـید  دـیوگیم ؟ هچ  یتـسه  وا  بقارم  وت  هک  یمـشاه  كدوک  نیا  متفگ : مدرک و  مالـس  مدومن ، تاـقالم  هعمج 
هنیدم رد  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : نم  هب  هاگ  نآ  یمشاه !؟ گرزب  ییوگیمن  یمشاه و  كدوک  ییوگیم  ارچ  تفگ :

يهغلابم منکیم  نامگ  هک  ار  تایبدا  زا  تمسق  کی  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : هن . متفگ : يراد ؟ غارس  دشاب  رتملاع  نم  زا  هک  ار  یسک 
نایب زا  نم  هک  دـنکیم  میلعت  الما و  نم  رب  يروط  ارم  ياههتفگ  نامه  ترـضح  نآ  میوگیم و  راوگرزب  نآ  يارب  ماهدرک  نآ  رد  یلماک 

نآ زا  نم  هک  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  مزومآیم ، بدا  ملع و  ادـخ  يهدـیزگرب  نیا  هب  نم  هک  دـننکیم  نامگ  مدرم  میامنیم و  هدافتـسا  وا 
ات مدوب  هدینـشن  ار  وا  نخـس  ایوگ  هک  مدرک  شومارف  يوحن  هب  ار  يدینج  مالک  نم  دـیوگ : يوار  هحفص 66 ] مزومآیم [ . ملع  ترـضح 

یمـشاه ناوج  نآ  لاح  متفگ : هاگ  نآ  مدومن . شـسرپ  وا  لاح  زا  مدرک و  مالـس  مدرک . تاقالم  ار  يدـینج  هراـبود  نآ ، زا  دـعب  هک  نیا 
نآ هک  دوـشیم  اـسب  هچ  تسا . ادـخ  قـلخ  نیرتراوـگرزب  نیمز و  لـها  نیرتـهب  وا  هک  ادـخ  هب  نزن ، ار  فرح  نیا  تفگ : تسا ؟ هنوـگچ 

تـسود ار  نآرق  ياههروس  مادک  دیامرفیم : راوگرزب  نآ  كرـشع . أرقت  یتح  رظنت  میوگیم : وا  هب  نم  دوش  لخاد  دـهاوخیم  ترـضح 
حیحص يروط  هب  ار  هروس  نآ  مامت  تعرس  اب  ترـضح  نآ  منکیم . داهنـشیپ  ار  نآرق  ینالوط  ياههروس  زا  یکی  نم  منک ؟ تئارق  يراد 

 - دننزیم لثملابرـض  ار  اهنآ  هک  مالـسلاهیلع -  دوواد  ياهدورـس  زا  رتوکین  ماهدینـشن ، يدحا  زا  ار  نآ  زا  رتحیحـص  نم  هک  دناوخیم 
هایـس ياهزینک  نیا  نیب  رد  هنیدم  رد  شدوخ  هتفر و  ایند  زا  قارع  رد  شردپ  كدوک  نیا  تفگ : يدـینج  دـیوگ : يوار  دـنکیم . توالت 

ار قح  مدید  مدرک ، تاقالم  ار  يدینج  هک  رگید  زور  دنچ  زا  سپ  دیوگ : يوار  تسا ؟ هتخومآ  اجک  زا  ار  ملع  نیا  دنکیم ، يامن  وشن و 
لاس 227 رد  یسابع  مصتعم  تشذگ . ترـضح  نآ  تماما  زا  هک  لاس  تفه  تسا . هدش  لئاق  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تماما  هب  هتخانش و 
تدم 12 دـندرک . تعیب  مصتعم  نب  قثاو  اب  مصتعم  زا  دـعب  مدرم  دوب . هلاس  مالـسلاهیلع 14  يداه  ماما  عقوم  نآ  رد  تفای . تافو  يرجه 

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


دندرک . تعیب  لکوتم  اب  مدرم  درم و  يرجه  لاس 232  رد  قثاو  تشذگ  هک  مالسلاهیلع  يداه  ماما  تماما  زا  لاس 

تعاس تخاس  هب  يداه  ماما  نامرف 

بحاـص هدـیقعلا و  حیحـص  قـثوم ، يدرم  مالـسلاهیلع و  یقنلا  یلع  ماـما  ترـضح  يـالکو  باحـصا و  زا  هک  يزاوـها  راـیزهم  نـب  یلع 
رداص ار  تعاس  نتخاس  روتـسد  وا  هب  هک  درادیم  تفایرد  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  زا  ياهماـن  تسا  یمالـسا  مولع  رد  عونتم  ياـهباتک 
ارماس بناج  هب  ار  تعاس  لاس 228 -  ارهاظ  لاس 28 -  رد  دیوگ : رایزهم » نب  یلع  ردارب   » رایزهم نب  میهاربا  هحفص 67 ] تسا [ . هدومرف 
دورو يهزاجا  تخاـس ، هاـگآ  رما  ناـیرج  زا  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  ياهماـن  یط  راـیزهم  نب  یلع  میدیـسر  ههایـس »  » هب نوچ  میدرک ، لـمح 

شتمدـخ زور ، نـالف  رهظ  زا  دـعب  هک  دوـمرف  هزاـجا  مالـسلاهیلع  ماـما  تفرگ . تقو  زین  میهاربا  يارب  تفرگ ، تاـقالم  تـقو  تساوـخ و 
رایزهم نب  یلع  مداخ  رورسم ، نمض  رد  میدیسر . وا  تمدخ  هب  یگمه  هدوب  مرگ  تدش  هب  اوه  هک  یناتـسبات  يزور  رد  میدرگ . بایفرش 

ییامنهار یقاتا  هب  ار  ام  دوب و  ام  رظتنم  ترـضح  نآ  مالغ  لـالب  میدیـسر ، ترـضح  نآ  ناـمتخاس  ياـهیکیدزن  هب  نوچ  دوب ، هارمه  زین 
ترـضح نآ  نامداخ  زا  یکی  هک  میدوب  هدـشن  ریگاج  تسرد  زونه  اما  میدوب . هتـشگ  ییاسرفتقاط  یگنـشت  راچد  ام  تقو  نآ  رد  درک .

شیپ ارم  نآ  زا  دعب  تفریذپ و  روضح  هب  ار  رایزهم  نب  یلع  مالسلاهیلع  ماما  سپـس  میدیـشون . ام  دروآ و  کنخ  بآ  زا  رپ  نیبوچ  فرظ 
زا نوچ  متفگ . عادو  سپـس  متـسشن ، وا  دزن  یتدم  مدز . هسوب  ار  شفیرـش  تسد  هدرک ، یـسوب  تسد  تساوخرد  وا  زا  نم  دـناوخ . دوخ 
نآ دوش . بصن  تعاس  هک  دومرف  روتـسد  ناشیا  مدنام و  اجنآ  مداخ  رورـسم  اب  نم  شاب . اجنیا  دومرف : هدرک و  میادص  مدش ، جراخ  قاتا 

. دنتشاذگ رایزهم  نب  یلع  تهج  وا  پچ  بناج  رد  يرگید  یسرک  دندومرف ، سولج  نآ  يور  دنتشاذگ  ترضح  نآ  رب  یسرک  کی  هاگ 
: دومرف ماما  تشه . تفگ : مداخ  رورـسم  درک . طوقـس  تعاس  زا  هزیرگنـس  کی  هک  مداتـسیا  تعاـس  راـنک  نم  تسـشن و  نآ  رب  زین  یلع 

نب یلع  هب  میدـش  جراخ  نوچ  میدـنام و  وا  دزن  ماگنه  بش  اـت  اـم  هحفـص 68 ] [ . ] 39  ] ام ياقآ  یلب  متفگ : تسا ؟ هیناـث  ناـمه  تشه ،
: دومرف دش ، لخاد  نوچ  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  ار  رورسم  ناهاگحبص  یلع  تسرفب . ام  دزن  ار  مداخ  رورسم  دوز  حبص  دومرف : رایزهم 
تسب و ار  رد  هاگ  نآ  دنبب . ار  رد  دنبب . ار  رد  دومرف : ترـضح  هک  تشذگیم  اجنآ  زا  رـصن  تقو  نیا  رد  کین . متفگ : نوچ ... ایادخ  راب 

هتکن دنچ  هب  ابیز  ناتـساد  نیا  رد  رگنهشیر  یلمأت  اب  دسرپن . ام  راک  زا  ات  دنادرگ  یفخم  رـصن  دـید  زا  تخادـنا و  نم  يور  ار  دوخ  يادر 
هک دوشیم  طابنتسا  نینچ   - 2 دناهتشاد . ملکت  اهنآ  اب  هدوب و  انـشآ  اهشیوگ  اههژاو و  يهمه  هب  نید  نایاوشیپ   - 1 درک : هراشا  ناوتیم 
رد موجن  تأیه و  نیرید  يهنیـشیپ  هقباس و  ياضتقم  هب  نیا  اعبط  دناهتـشاد ، تراـهم  يزاـس  تعاـس  تعنـص  رد  يزاوها  راـیزهم  نادـناخ 

قیوشت هدرک و  لابقتـسا  دـنمدوس  کـینکت  زا  مالـسلامهیلع  نید  ناـیاوشیپ   - 3 تسا . هدوـب  ینوـنک ) قارع  ناتـسزوخ و   ) لـباب نیمزرس 
جیار ياهتعاس  عاونا  زا  یکی  هک  هدوب  ياهسام  ینـش و  عون  زا  دـناهتخاس  مالـسلاهیلع  یقنلا  یلع  ماما  يارب  هک  یتعاـس   - 4 دندومنیم .

تفریم . رامش  هب  ینش  یباتفآ و  یبآ ، ینعی  نامز ، نآ 

مهم زور  راهچ 

نایم رد  میاهومع  مردپ و  نیب  دیوگ : یـضیرع  يولع  هللادبع  نب  قاحـسا  دـناهدرک : تیاور  هنوگ  نیا  نارگید  هللا و  همحر  یـسوط  خـیش 
یقنلا یلع  ترـضح  تمدخ  دندش و  بکرم  رب  راوس  سپ  دـش . رظن  فالتخا  دوش ، هتفرگ  هزور  لاس  رد  تسا  بحتـسم  هک  يزور  راهچ 
ناشیا هک  نآ  زا  سپ  دور . يأر  نمّرـس  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دوب . میقم  ایرـص »  » رد شترـضح  ماـگنه  نآ  رد  دـندش ، بایفرـش  مالـسلاهیلع 

[ ؟ تسا بحتـسم  شاهزور  لاس  رد  هک  یمایا  يهرابرد  دینک  لاؤس  نم  زا  هک  دیاهدمآ  دومرف : ترـضح  نآ  دندیـسر . بانج  نآ  تمدخ 
هک تسا  يزور  نآ  تسا و  لوالا  عیبر  مهدـفه  یکی  زور  راهچ  نآ  دومرف : بلطم . نیا  يارب  رگم  میدـماین  اـم  یلب ، دـنتفگ : هحفص 69 ]

ادـخ لوسر  هک  تسا  يزور  نآ  تسا و  بجر  متفه  تسیب و  زور  يرگید  و  تسا . هدـش  دـلوتم  نآ  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
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نهپ نیمز  نآ ، رد  هک  تسا  يزور  نآ  تسا و  هدـعقلايذ  مجنپ  تسیب و  زور  موس  و  تسا . هدـش  ثوعبم  يربمایپ  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
[ . 40 . ] تسا ریدغ  زور  نآ  تسا و  هجحلايذ  مهدجیه  زور  مراهچ  و  تسا . هدش 

يداه ماما  يهزوح  نادرگاش 

ياهتسجرب رایسب و  نادرگاش  یسابع ، دساف  ياهمیژر  تخس  رایسب  طیارش  رد  مه  نآ  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دنمجرا  تمه  سیردت و  اب 
روط هب  هک  دربیم ، مان  ار  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  باحـصا  نادرگاـش و  زا  رفن   178 یـشرق ، فیرـش  رقاب  همالع  دـندرک ، زورب  تیبرت و 

ود هاتوک  حرش  هب  شخب  نیا  رد  دندومنیم . لقتنم  نارگید  هب  هتفرگ و  ار  یملع  بلاطم  دندرکیم و  تیاور  لقن  ترضح  نآ  زا  میقتسم 
میزادرپیم : ترضح ، نآ  يهتسجرب  ناگتخومآ  شناد  زا  نت 

ینسح میظعلادبع  ترضح 

هب دسریم ، مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  هطساو  راهچ  اب  هک  تسا  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ياههداون  زا  مالسلاهیلع  میظعلادبع  ترضح 
گرزب درم  نیا  هحفص 70 ] [ . ] 41 . ] مالـسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  نب  دیز  نب  نسح  نب  یلع  نب  هللادبع  دنزرف  میظعلادـبع ، بیترت : نیا 

نآ فارطا  ير و  رهـش  رد  هیملع  يهزوح  سـسؤم  دوب و  سرد  يهزوـح  ياراد  دوـخ  هک  دوـب  ياهتـسجرب  تمه و  اـب  ياـملع  اـهقف و  زا 
يا : دومرف يزار  دامحوبا  هب  ترـضح  نآ  هک  دیـسر  قوثو  داهتجا و  ملع و  زا  ياهبترم  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  رـضحم  رد  وا  دـیدرگ .

سرپب و مالسلاهیلع  میظعلادبع  ترضح  زا  يدروخرب ، یلکـشم  هب  ینید  لئاسم  رد  ير  رهـش  دوخ  تنوکـس  لحم  رهـش و  رد  رگا  دامح !
يداه ماما  سپـس  مالـسلاهیلع و  داوج  ماما  مالـسلاهیلع و  اضر  ماما  باحـصا  نادرگاش و  زا  میظعلادـبع  ترـضح  ناسرب . وا  هب  ارم  مـالس 

ترـضح [ . 42 . ] درک لدـب  در و  مالـسلاهیلع ، يداـه  ماـما  شرـسپ  مالـسلاهیلع و  داوج  ماـما  نیب  ار  يرایـسب  ياـههمان  دوـب ، مالـسلاهیلع 
تایاور  » باتک و  مالـسلاهیلع » نینمؤملاریما  بطخ   » باتک و  ۀـلیل » موی و   » باتک دـننام : درک ؛ فیلأت  ییاهباتک  مالـسلاهیلع  میظعلادـبع 
لکوتم دیسریم ، مالسلاهیلع  يداه  ماما  رضحم  هب  ارماس ، رهـش  رد  مالـسلاهیلع  میظعلادبع  ترـضح  و ... ینـسحلا » هللادبع  نب  میظعلادبع 

نوریب ارماس  رهش  زا  هنایفخم  لکوتم ، دنزگ  زا  دوخ  ناج  ظفح  يارب  مالسلاهیلع ، يداه  ماما  روتسد  هب  وا  دش ، نینظ  وا  هب  تبـسن  یـسابع 
دیدرگ یفخم  نایعیش  زا  یکی  يهناخ  بادرس  رد  اجنآ  رد  دمآ و  ير  رهش  هب  ناردنزام  ناتسربط  هار  زا  یچتسپ  کیپ  تروص  هب  تفر و 

نآ ير  رهـش  رد  عیـشت  شرتسگ  میکحت و  بجوم  اهتاقالم  نیمه  دنتفریم . شرـضحم  هب  دـندش و  هاگآ  وا  دورو  زا  نایعیـش  مکمک  و 
رد ير  رهش  هک  ارچ  دنتشاد ، ذوفن  اهنآ  نایم  رد  زین  یبصان  ياهینس  دندوب و  ننـست  لها  زا  رـصع ، نآ  رد  ير ، رهـش  مدرم  دیدرگ . زور 

. دندوب هدش  بصن  هفیلخ ، فرط  زا  هک  دندوب  ننست  لها  زا  همه  اجنآ  نامکاح  دش و  حتف  نیملـسم  تسد  هب  رمع  تفالخ  رـصع  لاس 22 
هب مالـسلاهیلع  میظعلادبع  هحفـص 71 ] ترـضح [  دورو  سپـس  رهـش ، نیا  هب  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  نب  ةزمح  ترـضح  ترجاهم  [ . 43]

مالسلاهیلع میظعلادبع  ترضح  تسا : هدرک  تیاور  هللا  همحر  یـشاجن  همالع  تشاد . عیـشت  هب  اجنآ  مدرم  شیارگ  رد  رایـسب  شقن  اجنآ ،
ترـضح ربق  رانک  دـمآیم و  نوریب  هنایفخم  دروآیم و  رـس  هب  تداـبع  هب  ار  اـهبش  تفرگیم و  هزور  اـهزور  دوب ، یفخم  ير  رهـش  رد 

[ . 44 . ] درکیم ترایز  ار  نآ  تفریم و  مالسلاهیلع  هزمح 

میظعلادبع نییآ  شریذپ 

ای کب  ابحرم  دومرف : دـید  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  یتقو  تفر ، مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  روضح  هب  مالـسلاهیلع  میظعلادـبع  ترـضح  يزور 
مالـسلاهیلع میظعلادـبع  ترـضح  هاـگ  نآ  یتـسه . اـم  تسود  اـم  یلو  قح  هب  وت  مساـقلاوبا ، يا  وت  رب  نیرفآ  اـقح ؛ اـنیلو  تنأ  مساـقلاابا !

ار مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  مان  درک ، نایب  مالسلامهیلع  ماما  هدزاود  هب  هدیقع  داعم و  لدع ، دیحوت ، زا  ار  دوخ  تاداقتعا  زا  ياهصالخ 
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زا سپ  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  یتسه . وت  ام  ماما  نونکا  درک : ضرع  مالسلاهیلع  داوج  ماما  رکذ  زا  سپ  درمش و  کی  هب  کی 
داقتعا مالسلاهیلع  میظعلادبع  ترـضح  دمآ و  نایم  هب  مالـسلاهیلع  يدهم  ماما  زا  يرکذ  سپـس  تسا ، ماما  مالـسلاهیلع  نسح  مدنزرف  نم 

نیا رد  درک . رارقا  ار  اـهنآ  يهمه  هب  دوخ  داـقتعا  دروآ و  ناـیم  هب  نخـس  تاداـبع  عورف و  زا  سپـس  دوـمن . زاربا  رارقا و  همه  هب  ار  دوـخ 
تباثلا لوقلاب  هللا  کتبث  هیلع  تبثاف  هدابعل ، هاضترا  يذـلا  نید  ینید و  هللا  اذـه و  مساقلاابا ! ای  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ماگنه 

شناگدـنب يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یناسک  نید  نم و  نید  نامه  نیا  ادـخ ، هب  دـنگوس  مساقلاوبا ! يا  ةرخآلا ؛ ایندـلا و  ةاـیحلا  یف 
هحفص 72 ] درادب [ . راوتسا  ترخآ  ایند و  رد  تباث  راتفگ  رب  ار  وت  دنوادخ  شاب ، راوتسا  نآ  رب  تسا ، هتفریذپ 

يرفعج مشاهوبا 

يدرم دوب ، دادـغب  یلاها  زا  تسا ، مالـسلاهیلع » بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  قاحـسا  نب  مساـق  نب  دوواد   » ناـمه يرفعج  مشاـهوبا 
مالـسلامهیلع و يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  يداه ، ترـضح  داوج ، ترـضح  اضر ، ترـضح  رـضحم  زا  هک  تسا  ماـقم  یلاـع  قثوم و 
زا و  دوب ، ماقم  دنلب  يدرم  گرزب  مالـسلامهیلع  ناماما  هاگـشیپ  رد  وا  تسا . هدـش  دـنمهرهب  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمألا  بحاص  ترـضح 

راعشا تسا . مالسلامهیلع  ناماما  نأش  رد  ابیز  ياهرعش  لئاسم و  رابخا ، ياراد  دنکیم . تیاور  لقن  مالـسلامهیلع ، روکذم  ناماما  يهمه 
ءاورعلا دراوم  ینترتعا  يداؤف و  تداویب  ضرألا  تدام  تسا : هدورـس  دوب ، هدـش  رامیب  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  هک  ماـگنه  نآ  رد  ار  ریز 

ءادلاب و تینم  نا  ابجع  ءامـسلا  موجن  هل  تراغ  لتعا و  کلادتعال و  نیدلا  ضرم  ءادفلا  لک  هتدف  یـسفن  تلق  لیلع  وضن  مامالا  لیق  نیح 
نم رب  امـش  يرامیب  رطاخ  هب  نیمز  ءایحألا  تاومألا و  ییحم  ایندـلا و  نیدـلا و  یف  ءاود  ـالا  یـسآ  تنأ  ءادـلا  مسح  ماـمالا  تنأ  مقـسلا و 
مناج يهمه  متفگ : تسا ، هدش  روجنر  رغال و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  دش : هتفگ  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دیدرگ . نیگنـس  مبلق  و  دش ، ناشیرپ 

هک اتفگـش ! دـندش . غورفیب  نآ ، رطاخ  هب  نامـسآ  ناگراتـس  و  دـش ، روجنر  راـمیب و  وت ، يراـمیب  رطاـخ  هب  مالـسا  نید  ددرگ . وا  يادـف 
شخب یگدـنز  و  اـهدرد ، شخب  ناـمرد  بیبط و  وت  یتـسه . يدرد  ره  يهدـنیادز  ماـما  وت  هک  نیا  اـب  يدـش ، يراـمیب  درد و  شوختـسد 

هحفص 73 ] یتسه [ . ترخآ  ناهج  ایند و  رد  ناگدنز  ناگدرم و 

يداه ماما  هاگدید  زا  هیفوص  ياههقرف 

لطاب و اهنآ  يهقیرط  هار و  دنتـسه و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ام  فلاـخم  یگمه  هیفوص ، ياـههقرف  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما 
نارود دـننام  نامز ، نآ  رد  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  دنتـسه . تما  نیا  سوجم  اراـصن و  يهلزنم  هب  هورگ  نیا  تساـم . يهقیرط  فـالخرب 

دوخ يارعش  روبق  هک  هیفوص  مومذم  يهقرف  دننام  دننکیم ، ذاختا  دجاسم  ناونع  هب  ار  ناشیا  ياهربق  مدرم  دنوشیم ، دایز  ارعـش  تیلهاج 
هب ندیـسر  يارب  هک  یتسرد  هب  دنرامـشیم . لالح  ار  اـههناسفا  ناـمز  نیا  رد  نینچ  مه  دـناهداد  رارق  شیوخ  يهعقب  هتخاـس و  هاـقناخ  ار 
رب ندوزفا  زج  هدوـبن و  یهلا  یقیقح  راوـنا  ياـشگهار  دـشابیم ، ناـیفوص  لـطاب  دـیاقع  زا  هک  عامـس  صقر و  يورخا  يوـیند و  تداـعس 

، هدمآ هلا  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  هنافـسأتم  هزورما  اما  درادـن . ناسنا  يارب  يرگید  ناغمرا  تواقـش  یهارمگ و 
مالـسلامهیلع تیب  لها  ینارون  راثآ  تامارک و  رب  ار  اهنآ  ندـناوخ  دـناهدومن و  ادـیپ  هیفوص  راـثآ  هب  يداـیز  لـیامت  نایعیـش ، اـم و  مدرم 

دیاش دناهدوب . هتـشذگ  ياهنرق  رد  هیفوص  يهقرف  ناسـسؤم  ناگرزب و  زا  دوخ  هک  نابز  یـسراف  نارعاش  ناوید  دـننام  دـنهدیم ، حـیجرت 
ماما اما  مینکیم ، تشادرب  ار  نآ  يهدـنزومآ  دـیفم و  ياهزیچ  میناوخیم و  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  مولع  راثآ و  ام  هک  دـنیوگب  یخرب 
هدش رداص  نادناخ  ام  ریغ  زا  هک  هچنآ  یمامت  سپ  [ . 45 . ] لطاب وه  تیبلا و  اذه  نم  جرخی  مل  ام  لکف  دندومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم 

ریغ نع  کنید  ملاعم  ذـخأت  ال  دومرف : باحـصا  زا  یکی  هب  باطخ  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  ام  يـالوم  نینچمه  هحفـص 74 ] تسا [ . لطاب 
انع الا  ذخأت  ال  دومرف : ینخس  رد  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  نینچمه  و  نکم . بسک  ام  نایعیـش  ریغ  زا  ار  دوخ  نید  مولع  [ . 46 . ] انتعیش
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یشاب . ام  زا  ات  ریگم  مالسلامهیلع  تیب  لها  ام  ریغ  زا  ار  دوخ  شناد  ینید و  مولع  [ . 47 . ] انم نکت 

يراکایر ثیدح 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  دجسم  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  اب  دیوگ : باطخ  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  دسیونیم : هللا  همحر  دیفم  خیش 
ترـضح دزن  غیلب و  حیـصف و  يدرم  هک  زین  يرفعج  مشاهوبا  دـندمآ ، ترـضح  باحـصا  زا  یتعاـمج  مدوب ، هتـسشن  هنیدـم  رد  هلا  هیلع و 
لوغـشم نتفگ  هللا » الا  هلا  ال   » هب دنتـسشن و  دندز و  هقلح  یبن  ياج  رد  دندش  لخاد  هیفوص  زا  یتعامج  سپـس  دـمآ ، تشاد  میظع  یتلزنم 

. دنانید دعاوق  نیبرخم  و  نیطایش ، ياههفیلخ  ناشیا  هک  دینکن  تافتلا  ناگدنبیرف  نیا  هب  دومرف : دوخ  باحصا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دندش .
هکنانچ دنهد ) بیرف  ار  یلاهج  ات   ) دنـشکیم يرادیب  بش  نایاپراهچ  راکـش  تهج  هب  دننکیم و  دهز  راهظا  اهمشچ  نداد  شیارآ  يارب 

، دننک مار  ار  يرخ  دنچ  ندرک  نالاپ  يارب  ات  دنشکیم  یگنسرگ  يرمع  نانآ  الیبس ) لضا  مه  لب  ماعنالاک  مه  نا  : ) دیامرفیم یلاعت  قح 
رد قمحا . نامدرم  لد  ندوبر  گرزب و  ياـههساک  ندرک  رپ  يارب  زا  رگم  دـنروخیمن  مک  بیرف ، يارب  رگم  دـنیوگیمن  هللا » ـالا  هلا  ـال  »

ندز تسد  صقر و  ناشیا  داروا  دزادـنایم ، الب  هاچ  هب  ار  ناـشیا  دوخ  هحفص 75 ] ناهنپ [  رد  و  دنیوگ ، نخـس  ادخ  یتسود  رد  راکـشآ 
سکره دنرادن . داقتعا  ناقمحا  نادرخیب و  زج  نانآ  هب  دننکیمن و  يوریپ  نانآ  زا  ناهیفس  زج  تسا . انغ  ندییارـس و  ناشراکذا  تسا و 

ترایز هب  هک  دراد  ار  نآ  مکح  دورب  اهنآ ) ربق  رس  رب   ) تسا هدرم  هک  ناشیا  زا  یکی  ترایز  هب  ای  دور ، اهنآ  زا  یکی  ندید  هب  یگدنز  رد 
ددم ار  نایفـسوبا  هیواعم و  دیزی ، هک  دراد  ار  نآ  مکح  دـیامن ، ددـم  ای  يرای ، ار  اهنآ  زا  یکی  سک  ره  تسا . هتفر  ناتب  تدابع  ناطیش و 

وا هب  كانمـشخ  ترـضح  نآ  دـشاب !؟ فرتـعم  امـش  قوـقح  هب  سک  نآ  هـچ  رگا  تـفگ : ترـضح  نآ  باحـصا  زا  يدرم  تـسا . هدرک 
ینادیمن ایآ  دوریمن . ام  تفلاخم  ینامرفان و  هار  هب  دـشاب  فرتعم  ام  قوقح  هب  هک  سک  نآ  راذـگاو ، ار  راـتفگ  نیا  دومرف : تسیرگن و 

ناشیا تسام و  شور  هار و  زا  ریغ  ناشیا  شور  هار و  دنتـسه و  ام  نافلاخم  زا  همه  هیفوص  دناهیفوص و  هفیاط  نیرتسیـسخ  هفیاط  نیا  هک 
ار دوخ  رون  ادخ  دننکیم و  یعـس  ادخ  رون  ندناشنورف  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دومرف : دـعب  تما . نیا  سوجم  يراصن و  رگم  دنتـسین 

[ . 48 . ] دنراد هورکم  نارفاک  هچ  رگا  دنکیم ، مامت 

هنامیکح نانخس 

رد مدمآیم . ترـضح  نآ  رـس  تشپ  زا  مه  نم  دمآ ، هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هک  یترفاسم  نآ  رد  دیوگ : یناجرج  دیزی  نب  حتف 
وا زا  مدرم  دنک  تعاطا  ادخ  زا  هک  یسک  دنسرتیم و  وا  زا  مدرم  دسرتب  ادخ  زا  هک  یـسک  دومرفیم : راوگرزب  نآ  هک  مدینـشیم  هار  نیب 

نیا دومرف  نم  هب  هک  ینخـس  لوا  درک . در  ارم  مالـس  باوج  مدرک ، مالـس  مدیـسر ، ماما  هب  ات  متفر  هتـسهآ  هتـسهآ  نم  دـننکیم . تعاطا 
دروآ بضغ  هب  ار  ادخ  هک  یـسک  تشاد ، دـهاوخن  نیقولخم  بضغ  هحفـص 76 ] زا [  یکاب  دنک  تعاطا  ار  ادخ  هک  یـسک  حـتف ! يا  : دوب

ار دوخ  سفن  شدوخ  هک  روط  نآ  رگم  درک  فصو  ناوتیمن  ار  ادخ  حتف ! يا  دش . دهاوخ  وا  بیصن  نیقولخم  بضغ  هک  دنک  نیقی  دیاب 
، دنـسرب وا  هب  هک  دـنزجاع  اـههمهاو  يهوق  دـنزجاع ، وا  كرد  زا  ناـسنا  ساوح  هک  یـسک  نآ  دوشیم  هدرک  فصو  اـجک  هدرک ، فصو 

تسا نآ  زا  رتیلاع  وا  ماقم  دننکیم ، فصو  ار  وا  ناگدننکفصو  هک  تسا  رتگرزب  نآ  زا  ادخ  دنزجاع ، وا  هب  هطاحا  زا  اهمشچ  يهوق 
هدرک مولعم  قلخ و  ار  یگنوگچ  ادـخ  تسا ، کیدزن  يرود  لاح  نیع  رد  رود و  یکیدزن  لاـح  نیع  رد  دـنهدب ، حرـش  ار  وا  تفـص  هک 

كاپ و ادـخ  اریز  تسا ؟ یناکم  هچ  رد  ادـخ  تفگ : ناوتیمن  سپ  هدرک ، قلخ  ار  ناکم  ادـخ  تسا ؟ هنوگچ  ادـخ  تفگ : دوشیمن  سپ 
هنک و هکلب  دوخ ، ياـج  هب  درک  فصو  ناوتیمن  هک  ار  ادـخ  دـشاب . یموـلعم  ناـکم  رد  ندوـب و  یگنوـگچ  ياراد  هک  نیا  زا  تسا  هزنم 

نیرق دوخ  كرابم  مان  اب  ار  ترـضح  نآ  مان  لیلج  يادخ  هک  اریز  درک ، فصو  ناوتیمن  مه  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تقیقح 
يازج ریظن  دنک ، تعاطا  ربمایپ  زا  هک  ار  یـسک  نآ  يازج  تسا . هدومن  دوخ  کیرـش  يرادربنامرف  بوجو  رد  ار  دوخ  ربمایپ  تسا . هدرک 
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(. هلـضف نم  هلوسر  هللا و  مهانغأ  نأ  الا  هنم  اومقن  ام  و  : ) هدومرف نآرق  رد  هک  نانچ  دشاب ، هدرک  تعاطا  ادخ  زا  هک  تسا  هداد  رارق  یـسک 
زا هک  یـصاخشا  نآ  لوق  زا  نینچمه  دندرک .» زاینیب  دوخ  لضف  زا  ار  نانآ  لوسر  ادخ و  هک  نیا  رگم  دـندرکن  يزروهنیک  وا  زا  [ . » 49]

هحفـص میدرکیم [ .» تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  ام  شاک  يا  [ . » 50 (. ] الوسرلا انعطأ  هللا و  انعطأ  انتیل  ای  : ) دیامرفیم دـندرکن  تعاطا  ربمایپ 
نیرق دوخ  ربمایپ  تعاطا  اـب  ماـما -  ینعی  ار -  وا  زا  تعاـطا  میکح  يادـخ  هک  درک  فصو  ار  یـسک  نآ  ناوتیم  هنوگچ  هک  نیا  اـی  [ 77

هدزاود ینعی   ) رما نابحاص  لوسر و  ادخ و  [ . » 51 (. ] مکنم رمألا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطأ  هللا و  اوعیطأ  : ) دـیامرفیم هک  نانچ  تسا ؟ هدرک 
هک ار  ینمؤم  نآ  مه  روط  نامه  درک ، فصو  ناوتیمن  ار  ادـخ  تجح  ادـخ و  هک  روط  ناـمه  حـتف ! يا  دـییامن .» تعاـطا  ار  دوخ  ماـما )

بلاطیبا نب  یلع  ینعی   ) ترضح نآ  یصو  تسا . ناربمایپ  لضفا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ام  ربمایپ  دومن . فصو  ناوتیمن  دشاب  ام  رما  میلست 
. شاب نانآ  میلست  نک و  راذگاو  ایصوا  رب  ار  دوخ  رما  دومرف : نم  هب  ینالوط  نخـس  زا  دعب  شترـضح  تسا . ایـصوا  لضفا  مالـسلاامهیلع )

نبای متفگ : دومرف ، باوج  مدرک ، مالـس  متفر ، شترـضح  تمدـخ  زور  نآ  يادرف  نم  وش . فرـصنم  یهاوخیم  مه  رگا  دومرف : هاگ  نآ 
نآ باوج  هب  سرپب و  دومرف : منک ؟ تبحـص  هدیـسر ، نم  رکف  هب  هتـشذگ  بش  هک  یعوضوم  کـی  يهراـبرد  یهدیم  هزاـجا  هللا ! لوسر 
نآ اما  دنرومأم . ندرک  تحیـصن  رد  دنکیرـش . ندش  تیاده  باوث  رد  دریگیم  دای  هک  یـسک  اب  دهدیم  دای  هک  یـسک  اریز  هدب ! شوگ 
ملع زا  دشاب  هدیدنسپ  هک  يربمایپ  زا  ریغ  ار  یسک  ادخ  اریز  دهدیم ، ربخ  نآ  زا  ار  وت  دهاوخب  ماما  رگا  هدیسر ، وت  رکف  هب  هک  یعوضوم 
زین وا  نانیـشناج  دنادب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  دوب . دهاوخ  مه  ماما  دزن  دـشاب  ربمایپ  دزن  هک  هچنآ  دـنکیمن و  هاگآ  بیغ 
نآ هب  تبسن  ار  وت  دیامن ، هسوسو  متفگ  وت  يارب  نم  هک  هچنآ  هب  عجار  دنک ، هابتـشا  راچد  ار  وت  دهاوخب  ناطیـش  دیاش  حتف ! يا  دننادیم .

منادب اجک  زا  نم  متفگ : هحفص 78 ] دیامن [ . فرحنم  ادخ  تسار  هار  زا  ار  وت  ات  دنک  کش  راچد  مداد  حرش  وت  يارب  نم  هک  یتاعوضوم 
سپ دـشاب  روط  نیا  رگا  دـشاب  بجاو  ادـخ  تعاطا  ریظن  مه  نانآ  تعاطا  دنـشاب و  هتـشاد  بیغ  ملع  ینعی  دـنروط ؟ نیا  ربمایپ  ماما و  هک 

، دنزیچان ادخ  لباقم  رد  دنرادرب ، نامرف  دناهتفای ، شرورپ  دنقولخم ، نانآ  هک  یتروص  رد  دوب . دـنهاوخ  ینایادـخ  هللااب -  اذوعن  مه -  نانآ 
ار وا  ياههسوسو  دنکیم ، اههسوسو  هنوگ  نیا  راچد  ار  وت  ناطیـش  یتقو  دومرف : مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دنتفایم . كاخ  هب  ادـخ  ربارب  رد 

نم راـک  زا  هرگ  موـش ! تیادـف  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  دـیوگیم : حـتف  نک . هشیر  مداد ، داـی  وـت  هب  نم  هک  هچنآ  يهلیـسو  هـب 
ادـخ امـش  هک  داد  ياـج  نم  لد  رد  ار  اـههسوسو  هنوگ  نیا  ناطیـش  اریز  يدرک ، فشک  نم  يارب  ار  نیعل  ناطیـش  يهسوسو  يدوـشگ و 

زیچان نم  اراگدرورپ ! تفگیم : هدجـس  رد  هک  مدینـش  دروآ . ياج  هب  رکـش  يهدجـس  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دیوگ : حـتف  دوب . دـیهاوخ 
اـسب هچ  درادـن ، یبـیع  يوش ، هارمگ  هک  دوب  کـیدزن  حـتف ! يا  دوـمرف : نم  هب  نآ  زا  دـعب  ماهدرک . ینتورف  ماهداـتفا و  كاـخ  هب  وـت  يارب 

ار ناطیش  ياههسوسو  ادخ  هک  نیا  تهج  هب  نم  دیوگ : حتف  دزرمآیم . ار  وت  ادخ  یهاوخب  وت  رگا  دوش ، كاله  دیاب  هک  نآ  دش  كاله 
هب ترـضح  نآ  مدید  متفر ، مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تمدخ  يدعب  لزنم  رد  نم  دیوگ : حتف  مدش . جراخ  یلاحـشوخ  اب  درک  فشک  میارب 

ماما هک  درک  هسوسو  ارم  ناطیـش  درکیم . طولخم  ار  اـهنآ  راوگرزب  نآ  هک  دوب  هتـشرب  مدـنگ  يرادـقم  شلباـقم  رد  هدرک و  هیکت  یتشپ 
رازاب رد  دندیماشآیم و  مه  دندروخیم و  مه  ناربمایپ  میناربمایپ ، ریظن  مه  ام  نیـشنب ، دومرف : نم  هب  ماما  دماشایب . دروخب و  يزیچ  دـیابن 

، دروآیم دوجو  هب  ار  مسج  تسا و  ءایـشا  يهدـننکداجیا  دـحاو و  هک  ماسجا  قلاخ  رگم  دراد  اذـغ  هب  جایتحا  یمـسج  ره  دـنتفریم ، هار 
: دومرف نم  هب  نآ  زا  دعب  تسا . گرزب  یلاع و  رایـسب  ادـخ  ماقم  دـنیوگیم . ناشیکمتـس  هک  هچنآ  زا  تسا  هزنم  كاپ و  تسا  اناد  اونش و 

شترـضح زا  نارکـشلرس  زا  ياهدـع  اـب  میهاربا  نب  قاحـسا  دـش ، دادـغب  دراو  ترـضح  نآ  هک  یتقو  دزرمآیم . ار  وت  ادـخ  یهاوخب  رگا 
هحفص 79 ] دندومن [ . تاقالم  ار  ترضح  نآ  هدرک  لابقتسا 

هدنزرا ظعاوم  رابررد و  تاملک 

نم یقتی و  هللا  یقتا  نم  دومرف : مالسلاهیلع  يداه  ماما  مییامنیم : لقن  ار  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترضح  هدنزرا  نانخس  زا  یـشخب  نونکا 
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، دنک تعاطا  ادخ  زا  سک  ره  دنـسرتب ، وا  زا  مدرم  دسرتب ، ادـخ  زا  سک  ره  نیقولخملا . طخـس  لابی  مل  قلاخلا  عاطأ  نم  عاطی و  هللا  عاطأ 
يرگید نخـس  رد  درک . دـهاوخن  اورپ  تاقولخم  بضغ  زا  ار  دوخ  قلاـخ  دـنک  تعاـطا  سک  ره  درک ، دـنهاوخ  تعاـطا  ار  وا  تاـقولخم 

وا هیلع  يرایسب  ناکانمـشخ  دیدنـسپ  ار  دوخ  دش و  دونـشوخ  یـضار و  دوخ  زا  هک  ره  هیلع . نوطخاسلا  رثک  هسفن  نع  یـضر  نم  دومرف :
نیب نتـشیوخ  زا  ینیب  ادخ  هاگن  دوخ  رب  دندرکن  ناگرزب  یـسب  دـیامن  یگرزب  دوخ  زا  هک  یـسک  دـیآین  رد  ناسک  مشچ  هب  دوب . دـنهاوخ 

رد تسا . نالهاج  تفـص  نادرخیب و  یـشنم  شوخ  یگدوهیب  لاهجلا . ۀعانـص  ءاهفـسلا و  ۀهاکف  لزهلا  دومرف : يرگید  مالک  رد  هاوخم 
هیلع تناه  نم  دومرف : يرگید  مالک  رد  تسا . ات  ود  هدننکعزج  يارب  تسا و  یکی  هدننکربص  صخـش  رب  تبیـصم  دومرف : يرگید  نخس 

: دومرف يرگید  مالک  رد  هحفص 80 ] شابم [ . عمج  رطاخ  وا  رـش  زا  هتـشگ  راوخ  ردقیب و  يو  رب  وا  سفن  سک  ره  هرـش . نمأت  الف  هسفن 
يهرابرد شترضح  دندرک . ررـض  یهورگ  دندرب و  عفن  نآ  رد  یهورگ  هک  تسا  يرازاب  ایند  نورخآ . رـسخ  موق و  اهیف  حبر  قوس  ایندلا 

يرگید نخـس  رد  دیامن . لیلذ  زیچیب و  ار  ناسنا  ردام  ردپ و  هب  ندش  قاع  ۀـلذلا . یلا  يدؤی  ۀـلقلا و  بقعی  قوقعلا  دومرف : نیدـلاو  قاع 
یبیبط هن  شیوخ ، لها  نایم  ار  دوخ  نداتفا  روآدای  هب  کعفنی . بیبح  کـعنمی و ال  بیبط  ـال  کـلهأ ؛ يدـی  نیب  کعرـصم  رکذا  دومرف :

دناسر . عفن  ار  وت  تسا  یتسود  هن  دنک ، عفد  وت  زا  ار  گرم  تسا 

يداه ماما  تداهش 

هراشا

هک نیا  ات  دش ، ور  هب  ور  دمتعم  زتعم ، نیعتسم ، رصتنم ، قثاو ، ینعی  دوخ  رصع  يافلخ  ياهمتس  اب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  لکوتم ، زا  سپ 
زا ياهدع  دیوگیم . هیوبابنبا  هک  ناس  نآ  دـننادیم . ترـضح  نآ  لتاق  ار  دـمتعم  یخرب  دومن . مومـسم  ار  مالـسلاهیلع  شترـضح  زتعم ،
رد مالـسلاهیلع  يداه  ماما  فیرـش  نس  دننادیم . شترـضح  تداهـش  خیرات  ار  يرجه  لاـس 254  بجر  مجنپ  رگید  یخرب  موس و  اـملع 

ماما زتعم ، ردارب  یـسابع  دـمتعم  دـسیونیم : هنیمز  نیا  رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  دوب . هام  تفه  لاس و  کی  لهچ و  تداهـش ، يهظحل 
نآ نیلاب  دزن  یسک  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شدنزرف  زا  ریغ  بیرغ ، ماما  تداهـش  نیح  رد  دومن و  مومـسم  ار  مالـسلاهیلع  يداه 

يهزانج عییشت  رد  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دندش و  رضاح  فارشا  ارما و  يهمه  دیسر ، تداهـش  هب  ترـضح  نوچ  دوبن . راوگرزب 
زا هللا  همحر  یمق  ثدـحم  هحفـص 81 ] دـش [ . شراوگرزب  دـلاو  نفد  نفک و  لسغ ، هجوتم  دوخ  دز و  كاـچ  ناـبیرگ  دوخ  دیهـش  ردـپ 

ترضح نآ  يهناخ  رد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  تافو  زور  رد  هک  یتعامج  اب  دنکیم : لقن  هنوگ  نیا  يدوعـسم  هیـصولا » تابثا  »
تیاصو تماما و  رما  اهنآ  دزن  زونه  دـندوب . عمج  نایعیـش  زا  يرایـسب  یـسابع و  لآ  بلاطوبا و  لآ  زا  مشاـهینب  يهمه  اـجنآ  رد  میدوب .

يداه ماما  نادـمتعم  تاقث و  زا  ياهدـع  رب  زج  ترـضح  نآ  رما  دوب  هدـشن  نشور  نینچمه  دوب ، هدـشن  رهاظ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماـما 
ترضح نآ  فیرش  يهزانج  راظتنا  دندوب و  تریح  تبیصم و  رد  یگمه  دندوب  اج  نآ  رد  هک  یتعامج  نآ  دندرک  تیاکح  مالـسلاهیلع .

مالغ دش و  زاب  قاور  ردص  زا  يرد  دندید ، هاگان  دنتشاد . ار  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلاهیلع ، يداه  ترضح  دنزرف  ترایز  و 
. دـمآ نوریب  دوب ، هدز  كاچ  هک  یـسیفن  سابل  اب  دـیدش ، فسأت  رثأت و  اب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاـگ  نآ  دـمآ . نوریب  یهاـیس 

نسح ماما  نوچ  دندوب . فرشلا  تیب  نآ  رد  زین  لکوتم  نادنزرف  دوب ، هیبش  شراوگرزب  ردپ  هب  تهج  همه  زا  ترـضح  نآ  كرابم  لامج 
هب دوب -  دهعیلو  هک  لکوتم -  نب  قفوم  دمحاوبا  دنتـساخرب . ترـضح  نآ  مارتحا  میظعت و  تهج  هب  همه  دـندید  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع 

لباقم همه  مدرم  دومرف و  سولج  ترضح  دومن . هقناعم  راوگرزب  نآ  اب  و  معلا ! نبای  کب  ابحرم  درک : ضرع  تفاتش و  ترضح  نآ  يوس 
دروآ فیرشت  ترضح  نآ  نوچ  دوب . وگوتفگ  وهایه و  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ندروآ  فیرـشت  زا  لبق  دنتـسشن . راوگرزب  نآ 

تساخرب و ترـضح  داتـسیا . ترـضح  نآ  لباقم  دـمآ و  نوریب  یمداخ  هاگ  نآ  دـش . نکاس  اهسفن  دـندرک و  توکـس  همه  تسـشن ، و 
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عیـسو ینابایخ  ات  ار  نینزان  يهزانج  نآ  دومرف . تکرح  رهطم  يهزانج  اـب  ترـضح  دـندروآ . نوریب  ار  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  يهزاـنج 
رد راوگرزب  نآ  رب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  شمرکم  دنزرف  نآ ، زا  لبق  دـناوخ و  زامن  ترـضح  نآ  رب  دـمتعم  دـندرب .

نییرکـسع رهطم  مرح  دـندرک . نـفد  راوـگرزب  نآ  ياـههناخ  زا  ياهناـخ  رد  ار  ترــضح  نآ  سپــس  دوـب . هدـناوخ  زاـمن  هناـخ  نوردـنا 
یلع ای  کیلع  مالسلا  نسحلاابأ ، ای  کیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  تسا . ناهج  نایعیـش  هاگهانپ  ناگدنامرد و  أجلم  نونکات  مالـسلاامهیلع 

هللادنع اهیجو  ای  یلاعت  هللا  کب  تلسوت  ینا  يالوم  يدیس و  ای  هقلخ  یلع  هللا  ۀجح  ای  کیلع  مالسلا  راونألارون ، ای  کیلع  مالسلا  يداهلا ،
هحفص 82 ] هللادنع [ . یل  عفشا 

يداه ماما  یمارگ  نادنزرف 

يرکـسع نسح  دـمحموبا  ماما  زا : دـنترابع  شترـضح  رـسپ  نادـنزرف  دناهتـشون . نت  جـنپ  خـیرات  رد  ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  نادـنزرف 
نآ نأش  تلاـین  ردـق و  تلـالج  رفعجیبا  هب  ینکم  دـمحم  دیـس  هیلع . ماـن  هب  رتخد  کـی  رفعج و  نیـسح و  دـمحم ، باـنج  مالـسلاهیلع ،

گرزب دـنزرف  و  تشاد . ار  تماما  تیحالـص  تیلباق و  هک  تسا  سب  وا  نأش  رد  دـیوگ : هللاهمحر  یمق  ثدـحم  تسا . فورعم  راوگرزب 
زا شراوگرزب  ردپ  زا  شیپ  دش و  دهاوخ  ماما  شراوگرزب ، ردپ  زا  دعب  وا  هک  درکیم  نامگ  هعیـش  دوب . مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح 
. ] درک میهاوخ  نایب  ناگدـنناوخ  يارب  باتک  نیمه  رد  یبلاطم  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  نادـنزرف  يهراـبرد  هک  تسا  ینتفگ  تفر . اـیند 

هحفص 85 ]

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن 

يرکسع نسح  ماما  یگدنز  هب  ارذگ  یهاگن 

يوناب نآ  تسا . هدـیدرگ  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رـسمه  هتفر و  هنیدـم  هب  هک  تسا  نیمز  ناریا  زا  يروالد  نامیا و  اـب  رتخد  ماـن  نسوس ،
نب نسح  ماما  [ . 52 . ] دنداهن نسح  ار  وا  مان  هک  دروآ  یتسه  ناهج  هب  يدـنزرف  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 233  لوألا  عیبر  هاـم  رد  راوگرزب 

نایاوشیپ نییعتلا  بسح  ادـخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  دـنزرف  مالـسلاهیلع  يرکـسع  یلع 
راتفر دیدش  رایسب  هیقت  اب  تفالخ ، ماقم  يهزادنا  زا  نوریب  يریگتخس  يهطساو  هب  درک  تماما  هک  یلاس  تفه  دیسر و  تماما  هب  هتـشذگ 

[53 . ] دوب ینادنز  تاقوا  رثکا  لاح  نیا  اب  دادیمن . هار  ار  یسک  هعیش  صاوخ  زج  هتسب  هعیـش -  يهماع  یتح  مدرم -  يور  هب  رد  درکیم .
زین هعیش  ناماما  دوب و  هدیسر  یهجوت  لباق  دح  هب  ناشتردق  ترثک و  هعیش  تیعمج  نارود  نآ  رد   - 1 هک : دوب  نیا  راشف  همه  نیا  ببس  . 
وحم رد  زومرم  ییاههشقن  اب  دوب  هار  ره  زا  هدروآرد و  تبقارم  تحت  ار  همئا  شیپ  زا  شیب  تفالخ  ماقم  يور  نیا  زا  دـندشیم و  هتخانش 

دندقتعم و هحفص 86 ] يدنزرف [  مهدزای ، ماما  يارب  هعیش  صاوخ  هک  دوب  هدرب  یپ  تفالخ  ماقم   - 2 دندیشوکیم . ناشیا  ندرک  دوبان  و 
بجوم هب  هک  دنـسانشیم  يدوعوم  يدهم  نامه  ار  وا  دـنزرف  دـننکیم  لقن  شناردـپ  زا  نینچمه  مهدزای ، ماما  دوخ  زا  هک  یتایاور  قبط 

ماما ببس  نیدب  دننادیم . مهدزاود  ماما  ار  وا  و  [ ، 54  ] دوب هداد  ربخ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هرتاوتم  رابخا 
ره هب  هک  دوب  هتفرگ  یعطق  میمـصت  تقو  يهفیلخ  دوب و  هدـمآ  رد  تفالخ  ماقم  تبقارم  تحت  مالـسلامهیلع  همئا  ریاـس  زا  رتشیب  مهدزاـی 

يرکـسع ماما  يرامیب  هک  نیمه  ور ، نیا  زا  ددنبب .)!!!(  هشیمه  يارب  ار  هناخ  نیا  رد  دشخب و  همتاخ  هعیـش  تماما  ناتـساد  هب  دشاب  قیرط 
ار تاضق  زا  رفن  دنچ  دوخ و  نادمتعم  زا  نت  دنچ  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  بیبط  دنداد ، شرازگ  تقو  يهفیلخ  دمتعم  هب  ار  مالسلاهیلع 

اههلباق طسوت  شیتفت و  ار  هناخ  زین  ماما  تداهش  زا  سپ  دنشاب و  لزنم  یلخاد  عاضوا  بقارم  يو و  مزالم  هتسویپ  هک  تشامگ  شلزنم  هب 
تیلاعف لوغـشم  ترـضح  نآ  نیـشناج  ندرک  ادـیپ  طخ  رد  هفیلخ  یهاگآ  نیرومأم  لاس  ود  اـت  دـندرک و  هنیاـعم  ار  ترـضح  نآ  نازینک 
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رد شدوخ  يهناخ  رد  ار  شترضح  دیسر ، تداهش  هب  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  یماگنه  [ . 55 . ] دندش دیمون  یلک  هب  ات  دندوب 
یهوبنا هورگ  ناشیگدنز  يهرود  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لها  همئا  هک  تسناد  دیاب  دندرپس . كاخ  هب  شراوگرزب  ردپ  ربق  رانک  ارماس  رهش 
تصخش زا  ياهشوگ  هب  راصتخا  تیاعر  هحفص 87 ] اب [  ام  دسریم . نت  اهدص  هب  ناشیا  يهرامـش  هک  دنداد  شرورپ  نیثدحم  املع و  زا 

لاس رد  یناثلا  عیبر  هام  رد  هبیط  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  تداعـس  اب  تدالو  درک . میهاوخ  هراشا  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  یملع 
ترضح نآ  تدالو  زور  هک  تسا  نآ  روهـشم  دسیونیم : هللا  همحر  یـسلجم  همالع  تسا . فالخ  نآ  زور  نییعت  رد  هدوب و  يرجه   232

نیمه هب  زین  هللا  همحر  یلماع  رح  خیـش  دناهتفگ . زین  مراهچ  بش  یـضعب  روکذم و  هام  مهد  یخرب  دوب . یناثلا  عیبر  هام  متـشه  هعمج  زور 
فیرش مسا  رـشاعلا  فرـشا  موی  یف  كاذ  رخآلا و  عیبر  رهـش  هدلوم  دسیونیم : ترـضح  نآ  دلوت  خیرات  دروم  رد  درک و  هراشا  فالتخا 

دج ردـپ و  هب  نینچمه  ترـضح و  نآ  هب  تسا و  يرکـسع  یکز و  شیاـهبقل : نیرتروهـشم  دـمحموبا و  شاهینک  نـسح ، ترـضح  نآ 
انا : » رگید لوق  هب  دوب . ضرألا » تاومسلا و  دیلاقم  هل  نم  ناحبس   » ترضح نآ  متاخ  شقن  دنتفگیم . اضرلانبا  مالسلامهیلع  شراوگرزب 
یف ناد و  هولع  یف  وه  نم  ناحبـس  : » تسا هنوگ  نیا  و  تسا . هام  مهدفه  مهدزناش و  زور  رد  ترـضح  نآ  حـیبست  تسا . هدوب  دیهـش » هب 

هدوب لیلس »  » یلوق هب  و  ثیدح »  » ترضح نآ  يهدجام  يهدلاو  مان  هدمحب .» هللا و  ناحبس  يوق  هناطلـس  یف  رینم و  هقارـشا  یف  لاع و  هوند 
رد راوـگرزب  يوناـب  نآ  تسا : هدـمآ  دوـلخلا » تاـنج   » رد تسا . هدوـب  اوـقت  عرو و  حالـص و  تیاـهن  رد  يو  دـنتفگیم . هدـج »  » ار وا  و 

يرکـسع نسح  ماما  تاـفو  زا  دـعب  ناـنآ  سرداد  هاـنپ و  هعیـش و  عزفم  هک  وا  تلیـضف  رد  تسا  یفاـک  هدوب و  هدازهاـشداپ  دوخ  نیمزرس 
، نوگمدـنگ شترـضح  دـناهدرک : فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  ترـضح  نآ  لیامـش  تسا . طوبـضم  بتک  رد  هک  یلیـصفت  هب  دوب  مالـسلاهیلع 

ياهمشچ سوقم ، هایـس  ياهوربا  بسانتم ، اضعا  يهمه  هجولا ، لیمج  فیعـض ، رایـسب  هن  هبرف و  رایـسب  هن  هماـقلا ، هحفـص 88 ] طسوتم [ 
يدوعسم دوب . تلالج  تبیه و  اب  رایسب  نهپ و  هنیس  دنلب و  ندرگ  تسار ، يهنوگ  رد  یمشاه  لاخ  خرـس ، يهنوگ  هداشگ ، یناشیپ  خارف ،

ماما تمدخ  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  ردام  لیلـس  یتقو  هدش : تیاور  مالـسلاهیلع  ملاع  زا  دسیونیم : هیـصولا » تابثا   » رد
يدوز هب  دومرف : سپس  تسا . هدش  هدیشک  نوریب  تساجن  يدیلپ و  ره  تهاع و  تفآ و  ره  زا  لیلس ، دومرف : دش ، دراو  مالـسلاهیلع  يداه 

هاگ نآ  دـشاب . هدـش  رپ  روج  زا  هک  نانچمه  دـنک  رپ  لدـع  زا  ار  نیمز  هک  دومرف  دـهاوخ  اطع  شقلخ  رب  ار  دوخ  تجح  وت  هب  یلاعت  قح 
ماما فیرـش  نس  دش . دلوتم  لاس 231  رد  هنیدم  رد  دش و  هلماح  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  هردـخم  نآ  دـسیونیم : يدوعـسم 

هب دوب  هام  دـنچ  لاس و  راهچ  شکرابم  نس  هک  لاس 236  رد  ترـضح  نآ  دوب و  هام  دنچ  لاس و  هدزناش  نامز ، نآ  رد  مالـسلاهیلع  يداه 
رب مالسلاهیلع  يداه  ماما  زا  یصوصن  دمحم ، دیس  رکذ  رد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  لاوحا  رد  هللا  همحر  یمق  ثدحم  دومرف . تکرح  قارع 

ترـضح نآ  هک  دوشیم  رهاظ  تیاور  زا  دیوگ : هللا  همحر  یمق  ثدحم  دـنکیم . نایب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تماما 
تیاور يدوعسم  دوشیم . رهاظ  دعب  تیاور  زا  هچنانچ  دوب ، تدابع  هب  لوغشم  هتـسویپ  دوب و  ترـشاعم  زا  عونمم  سوبحم و  تاقوا  رتشیب 

درکیم و ناهنپ  دوخ -  صاوخ  زا  یلیلق  يهدع  زا  رگم  دوخ -  نایعیـش  زا  يرایـسب  زا  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  هک  هدرک 
، دومرفیم ملکت  صاوخ  ریغ  صاوخ و  اب  هدرپ  تشپ  زا  ترـضح  نآ  دـش . یهتنم  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هب  رما  نوچ 

يارب ياهمدقم  وا  زا  شیپ  شراوگرزب  ردپ  زا  بانج و  نآ  زا  لمع  نیا  تفریم و  هناخ  هب  دـشیم و  بکرم  راوس  هک  یتاقوا  نآ  رد  رگم 
باجتحا رد  تداع  دننکن و  تشحو  تبیغ  زا  دنریگ و  سنا  طابترا  عون  نیا  هب  نایعیش  هک  دوب  مالسلاهیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  تبیغ 

هحفص 89 ] دش [ . يراج  ءافتخا  و 

یقالخا ياهیگژیو  الاو و  تیصخش 

يونعم تالامک  یقالخا و  لیاضف 
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تمظع و هب  زین  نانمـشد  هکلب  ناتـسود ، اهنت  هن  هک  دوب  نآ  بجوم  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يونعم  تالامک  یقـالخا و  لـیاضف 
نب هللادیبع  نب  دمحا  دناهدرک : تیاور  هنوگ  نیا  رگید  یخرب  ییحی و  نب  دمحم  يرعـشا ، دمحم  نب  نسح  دنیامن . فارتعا  وا  يراوگرزب 

نایبصان زا  دوخ  هک  دـمحا  دـمآ ؛ نایم  هب  ناشدـیاقع  نایولع و  زا  نخـس  وا  سلجم  رد  يزور  دوب . مق  جارخ  یـضارا و  يدـصتم  ناـقاخ 
یلع نب  یلع  نب  نسح  دننامه  ار  نایولع  زا  یسک  ارماس  رد  نم  تفگ : نخس  نمض  دوب ، مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا  فرحنم  تخـسرس و 

، مشاهینب نایم  شیوخ و  يهداوناخ  نایم  رد  تمظع  تلیـضف و  تباجن و  تفع و  راقو ، شور و  رد  مالـسلاهیلع ) يرکـسع  ماـما   ) اـضرلا
زین مدرم  مومع  ناریزو و  هاپـس و  نارـس  دزن  رد  دنتـشادیم و  مدـقم  دوخ  نامرتحم  نالاسگرزب و  رب  ار  وا  شنادـناخ  متخانـشن . مدـیدن و 
دنلب يادـص  هب  مردـپ  تسا . هدـمآ  اضرلانبا  دـمحموبا  دـندروآ  ربخ  نانابرد  مدوب ، مردـپ  دزن  يزور  مراد  داـی  هب  تشاد . ار  عضو  نیمه 

زج مردپ  دزن  اریز  مدش ؛ هدزتفگـش  دـندرک ، دای  مارتحا  هینک و  هب  ماما  زا  مردـپ  دزن  نانابرد  هک  نیا  زا  نم  دوش . دراو  دـیراذگب  تفگ :
، نوگمدـنگ يدرم  هاگ  نآ  دـندرکیمن ؛ دای  هینک  هب  دـننک ، دای  هینک  هب  وا  زا  دـشاب  هداد  روتـسد  هفیلخ  هک  ار  یـسک  ای  دـهعیلو  اـب  هفیلخ 

لابقتـسا هب  مدق  دنچ  تساخرب و  داتفا  وا  هب  مردپ  مشچ  نوچ  دش . دراو  تلالج  تبیه و  اب  و  ناوج ، مادـنا ، وکین  ورـشوخ ، تماق ، شوخ 
تروص و تخادنا و  وا  ندرگ  رب  تسد  دشاب . هدرک  نینچ  هاپـس  ناهدـنامرف  ای  مشاهینب  زا  یـسک  هب  تبـسن  مردـپ  متـشادن  دای  هب  تفر .

نخس هب  وا  اب  تسشن و  وا  يور  هب  ور  رانک و  رد  دوخ  دیناشن و  دوخ  زامن  ياج  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپس  دیـسوب ، ار  وا  يهنیس 
: تفگ دمآ و  ینابرد  هاگان  مدوب . تفگش  رد  مدیدیم  هچنآ  زا  نم  تفگیم . موش  تیادف  وا  هب  نخس  نمـض  رد  هحفص 90 ] تخادرپ [ .
رد دـندمآیم و  وا  هاپـس  يهژیو  ناهدـنامرف  زین  نانابرد و  وا  زا  لـبق  دـمآیم  قفوم  یتقو  هک  دوب  نیا  لومعم  تسا . هدـمآ  یـسابع  قفوم 

هجوتم هتـسویپ  مردـپ  دورب . دـیایب و  قفوم  اـت  دـندنامیم  لاـح  نیمه  هب  دنداتـسیایم و  فص  ود  رد  مردـپ  سلجم  اـت  هناـخ  رد  يهلـصاف 
ترضح نآ  هب  عقوم  نیا  رد  داتفا  قفوم  صوصخم  نامالغ  هب  شمشچ  هک  هاگ  نآ  ات  درکیم  وگوتفگ  وا  اب  دوب و  مالسلاهیلع  دمحموبا 

ماما دـنیبن . ار  وا  قفوم  ات  دـنربب  فص  ود  تشپ  زا  ار  وا  تفگ : دوخ  ناـنابرد  هب  سپـس  دـیربب . فیرـشت  دـیلیام  رگا  موش ! تیادـف  تفگ :
یـسک هچ  نیا  متفگ : مردـپ  نامالغ  نانابرد و  هب  نم  تفر . ماما  تخادـنا و  وا  ندرگ  رب  تسد  هرابود  تساخرب و  زین  مردـپ  تساـخرب و 

نب نسح  وا  هب  هک  تسا  نایولع  زا  یکی  وا  دنتفگ : تشاد ؟ يراتفر  نینچ  وا  هب  مردپ  دیدرک و  دای  هینک  هب  مردپ  روضح  رد  ار  وا  هک  دوب 
مردپ تداع  دش . بش  ات  مدوب  دنمشیدنا  نارگن و  زور ، نآ  هتسویپ  دش و  رتشیب  نم  یتفگش  تسا . فورعم  اضرلانبا  هب  دنیوگیم و  یلع 

زامن یتقو  درکیم . یگدیـسر  دـناسرب ، هفیلخ  عمـس  هب  دوب  مزال  هک  ار  يروما  اهشرازگ و  تسـشنیم و  اـشع  زاـمن  زا  سپ  هک  دوب  نیا 
؟ میوگب یهدیم  هزاجا  رگا  ردپ ، يرآ  متفگ : يراد ! يراک  دمحا ! دیـسرپ : دوبن ، وا  شیپ  یـسک  متـسشن . متفر و  نم  تسـشن ، دـناوخ و 
رد يدومن و  مارتحا  تشادگرزب و  نینچ  وا  هب  تبـسن  هک  دوب  یـسک  هچ  مدید  ار  وا  حبـص  هک  درم  نیا  ردـپ ! متفگ : يراد . هزاجا  تفگ :

یلع نب  نسح  نایـضفار  ماما  وا  مرـسپ ! تفگ : یتخاسیم ؟ وا  يادـف  ار  ترداـم  ردـپ و  تدوخ و  یتفگیم و  موش  تیادـف  وا  هب  تنخس 
تسد هحفص 91 ] زا [  تفالخ  رگا  مرسپ ! تفگ : سپس  مدنام . تکاس  زین  نم  درک ، توکـس  یکدنا  هاگ  نآ  تسا . اضرلانبا  هب  فورعم 
وکین قالخا  تدابع و  دهز و  تفع ، تلیضف و  تهج  هب  نیا  تسین و  نآ  راوازس  وا  زج  مشاهینب  زا  یسک  دور ، نوریب  سابعینب  يافلخ 

متشحو رتشیب  مینارگن  هشیدنا و  نانخس ، نیا  اب  يدوب . هدید  ار  تلیضف  اب  راوگرزب و  يدرم  يدیدیم  ار  وا  ردپ  رگا  تسوا ، یگتـسیاش  و 
. میامن یسررب  شواک و  وا  نوماریپ  منک و  وج  سرپ و  ماما  يهرابرد  هک  متـشادن  نآ  زج  یمهم  راک  رگید  و  دش ، هدوزفا  مردپ  هب  تبـسن 

دزن ار  وا  هک  نآ  رگم  مدرکن  یلاؤس  ماما  يهرابرد  دارفا  رگید  ناهیقف و  نایضاق و  ناگدنسیون و  هاپس و  نارس  مشاهینب و  زا  کی  چیه  زا 
شیوخ ناگرزب  نادـناخ و  یمامت  رب  ار  وا  دـندرکیم و  دای  یکین  هب  وا  زا  همه  متفاـی و  ییـالاو  يدـنمجرا و  یگرزب و  تیاـهن  رد  ناـنآ 

یکین هب  وا  دروم  رد  هک  نآ  رگم  مدیدن ، ار  ینمشد  تسود و  چیه  اریز  تفای . تمظع  نم  دزن  ماما  ماقم  هنوگ  نیدب  دندرمشیم و  مدقم 
[ . 56 . ] دوتسیم ار  وا  تفگیم و  نخس 

ماما دهز 
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دیفـس و سابل  مدید  مدش  دراو  یمارگ  نآ  تمدخ  هب  یتقو  دیوگیم : وا  دش . بایفرـش  ماما  تمدخ  یلئاسم  زا  لاؤس  تهج  یندم  لماک 
زا دهدیم و  نامرف  ناردارب  اب  تاساوم  هب  ار  ام  دشوپیم و  فیطل  مرن و  سابل  وا  تجح  ادـخ و  یلو  متفگ : دوخ  دزن  دـنراد . نت  رب  یمرن 

دـنراد و سابل  ریز  رد  نشخ  هایـس و  یـسالپ  مدـید  دز . الاب  ار  دوخ  ياـهنیتسآ  دومن و  مسبت  ماـما  درادیم ! زاـب  یـسابل  نینچ  ندیـشوپ 
. ] تسامـش يارب  ماهدیـشوپ ) نآ  يور  هک  مرن  سابل   ) نیا تسا و  ادـخ  يارب  نشخ ) سالپ   ) نیا مکل ؛ اذـه  اذـه هللا و  لـماک ! يا  دومرف :

هحفص 92 ]

ماما تدابع 

تـسد يراـک  ره  زا  زاـمن  ماـگنه  دوب . هنومن  ادـخ  تداـبع  هب  هجوت  رد  دوـخ ، یمارگ  ناردـپ  دـننامه  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
ماما مدش ، بایفرش  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  دیوگیم : يرفعج  مشاهوبا  تشادیمن . مدقم  زامن  رب  ار  يزیچ  دیـشکیم و 
ماما تدابع  یگنوگچ  تیفیک و  [ . 57 ... ] داتسیا زامن  هب  تشاذگ و  رانک  ار  هتشون  ماما  دیسر ، ارف  زامن  تقو  دوب ، يزیچ  نتشون  لوغـشم 

نب حـلاص  نادـنز  رد  ماما  هک  یتقو  دروآیم . هار  هب  درکیم و  ضوع  اساسا  ار  یهارمگ  دارفا  هاگ  تخادـنایم و  ادـخ  دای  هب  ار  نارگید 
اما تشامگ ، ماما  رب  ار  دوخ  نارومأم  نیرتدب  زا  رفن  ود  وا  دریگب . تخس  ماما  رب  هک  دنتساوخ  نابنادنز  زا  نایسابع  زا  یخرب  دوب  فیصو ،

: تفگ دناوخارف و  ار  ود  نآ  نابنادـنز  دندیـسر . میظع  ياهلحرم  هب  زامن  تدابع و  رد  دـندش و  نوگرگد  ماما  اب  ترـشاعم  رثا  رد  ود  نآ 
تدابع هب  بش  يهمه  تسا و  هزور  اهزور  هک  یسک  دروم  رد  مییوگب  هچ  ام  دنتفگ : دیراد ؟ یعـضو  هچ  درم  نیا  دروم  رد  امـش ! رب  ياو 

دتسیایم .

يرکسع نسح  ماما  ياهیتفگش  اهتمارک و  زا  ياهشوگ 

هراشا

تسا شرامش  زا  شیب  دشیم  رهاظ  تاکرب  اب  تاذ  نآ  زا  هک  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زیگناتفگش  ياهراک  اههزجعم و 
نـسح ماـما  هک  دوشیم  رهاـظ  تاـیاور  بلغا  هب  هجوت  اـب  هک  نیا  اـب  شترـضح -  تازجعم  ياـیرد  زا  هزجعم  دـنچ  نمیت  ناوـنع  هب  یلو 

رکذ دوب -  رادهزور  اهزور  تدابع و  زامن و  لوغشم  اهبش  هشیمه  دوب و  عونمم  تاقالم  زا  سوبحم و  تاقوا  رتشیب  مالسلاهیلع  يرکـسع 
هحفص 93 ] دوشیم [ .

ناگدنرد ینتورف 

گنت رایسب  شترضح  رب  وا  دندرپس ، ریرحن  هب  ار  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تسا : هدمآ  هللا  همحر  دیفم  خیـش  داشرا »  » رد
فـصو ار  ترـضح  نآ  دـهز  تلالج و  دـیناسرتیم و  رما  نیا  تمائـش  ادـخ و  زا  ار  وا  شرـسمه  درکیم ، تیذا  راوگرزب  نآ  هب  تفرگ 

« عابسلا ۀکرب   » هب ار  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دمآرب . ترـضح  نآ  لتق  ددص  رد  هفیلخ  روتـسد  هب  درکن و  ریثأت  وا  هب  یلو  درکیم ،
یلاع ماما  نآ  تسا . یلجت  رد  یهلا  رون  دـندید  دـندرک ، رظن  لحم  نآ  هب  ینامز  زا  سپ  ددرگ . اهنآ  يهمعط  هک  دـنکفا  ناگدـنرد  ناـیم 

رما وا  دندنام . ریحتم  نیرظان  دناهتخادنا . ریز  هب  رـس  للذـت  لامک  اب  دـناهدز و  هقلح  ترـضح  نآ  فارطا  رد  اهریـش  زامن و  لوغـشم  ماقم 
: هک تسا  هراشا  ترضح  نآ  ترایز  رد  هرهاب  تلالد  هرهاظ و  تیآ  نیا  هب  و  دندرب . شلزنم  هب  دندومن و  جراخ  ار  ترـضح  نآ  هک  درک 

ماما هب  اهبکارم . هل  تللذف  باعصلا  باودلاب  نحتما  و  اهضبارم ، نم  هتصلخف  عابسلل  حرط  يذلا  مالـسلاامهیلع )  ) یلع نب  نسحلا  مامالاب  و 
ناگدنرد لحم  زا  ار  وا  تمالـس  هب  سپ  دندنکفا . ناگدـنرد  نایم  رد  ار  وا  هک  ییالوم  نآ  مدـش ، لسوتم  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  نسح 
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هللا و هـمحر  دـیفم  خیــش  داـشرا »  » رد نـینچمه  ار . ندـش  راوـس  وا  يارب  يدرک  مار  سپ  شوـمچ  ناوـیح  دـش  نـحتمم  يدروآ و  نوریب 
شومچ یلو  دوب ، ریظنیب  هثج  یگرزب  نسح و  رد  هک  اهبرپ  تشاد  يرتسا  یـسابع  يهفیلخ  هللااب  نیعتـسم  تسا : هدمآ  يرگید  ياهباتک 

هفیلخ ندید  هب  ترضح  نآ  يزور  اقافتا  دوش . نآ  راوس  ای  دنز  ماگل  نآ  هب  تشادن  تردق  ارما  زا  کی  چیه  هک  يدح  هب  دوب  شکرـس  و 
ای هک  دوب  نآ  راک  نیا  زا  شضرغ  هحفص 94 ] مناوتیمن [ . نم  تفگ : دنز و  رتسا  نآ  ناهد  رب  هنهد  هک  دومن  شهاوخ  ترضح  زا  تفر ،
نآ تشاذـگ ، رتسا  لفک  رب  ار  كراـبم  تسد  تساـخرب و  ترـضح  دـشکب . ار  ترـضح  نآ  دـنک و  یـشومچ  هک  نآ  اـی  دوش ، مار  رتسا 

نودب دندش  راوس  دندز و  شنهد  رب  ماجل  دندرک و  نیز  ار  وا  ترـضح  سپ  دش . للذت  یمارآ و  تیاهن  رد  درک و  قرع  تدش  هب  ناویح 
بجعتم ناریح و  ترـضح  نآ  هب  تاناویح  دایقنا  تعاطا و  زا  همه  نیرـضاح  هفیلخ و  درب . هار  ار  وا  لزنم  رد  يردق  دنک و  عانتما  هک  نیا 

دیشخب . ترضح  نآ  هب  ار  رتسا  هفیلخ  دندش و 

شیاشگ ات  زور  هس 

، تفرگ ترـضح  نآ  لـتق  هب  میمـصت  یـسابع  نیعتـسم  نوـچ  تـسا : نـیا  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  ترـضح  رگید  تازجعم  زا 
نانآ دش ، رشتنم  نایعیش  نایم  رد  ربخ  نیا  دیامن . شدیهش  هار  رد  دربب و  هفوک  هب  ار  راوگرزب  نآ  هک  درپس  بجاح  دیعس  هب  ار  شترـضح 

زا یعمج  دوب . هتـشذگ  لاس  جـنپ  زا  رتمک  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  تافو  زا  زونه  هک  دوب  یلاح  رد  هیـضق  نیا  دنتـشگ و  برطـضم  رایـسب 
زور رد  دسریم . جرف  زور  هس  زا  دعب  دومرف : موقرم  باوج  رد  شترـضح  دـندومن . لاح  راسفتـسا  دنتـشون و  هضیرع  ترـضح  هب  نایعیش 

[ . 58 . ] دنتشک طساو  رد  ار  نیعتسم  وا ، زا  دعب  دندیناشن و  تفالخ  هب  ار  زتعم  دندومن و  علخ  ار  نیعتسم  موس 

رون ياوشیپ  هب  ندرب  هانپ  مق و  مدرم 

هب سابعینب  ناهدـنامرف  زا  یکی  دوب و  نامز  ياهتوغاط  زا  وا  دوب . اغبنبا »  » مان هب  یـصخش  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ناـمز  رد 
تایاکح یخیراـت  نوتم  دـیزرون . غیرد  يرگمتـس  تیاـنج و  زا  زگره  تشک و  هحفـص 95 ] ار [  ناهانگیب  زا  يرایـسب  تفریم ، راـمش 

زا شیپ  وا  دـهد . یلام  شوگ  ار  مق  مدرم  ات  دنداتـسرف  مق  هب  ار  وا  سابعینب  ماکح  تسا : هدـمآ  هلمج  نآ  زا  دـناهدرک  لـقن  وا  زا  یبیرغ 
حابم دوخ  شترا  يارب  ار  رهـش  زور  هس  دیدرگ و  طلـسم  اهنآ  رب  دـیگنج و  رهـش  نآ  مدرم  اب  دوب و  هتفر  اهرهـش  زا  یکی  هب  مق  هب  دورو 

هک یتایلام  رادقم  دشابیم ، هدوب و  مارح  نآ  نتفرگ  هک  یتایلام  دنتفرگیم ؛ تایلام  مق  لها  زا  نومأم  نامز  ات  دناهتـشون : درک )!!!(  مالعا 
ات دـندوب  هتـساوخ  نانآ  دـشیم . هتفرگ  نانآ  زا  هنایلاس  دوب و  دنفـسوگ ) سأر  نویلیم  ود  لداعم   ) رانید نویلیم  ود  دـنتفرگیم  مق  لـها  زا 

. دـندرک مالعا  دوخ  ناوت  زا  جراخ  ار  غلبم  نیا  تخادرپ  نانآ  دریگب ، تاـیلام  نآ  ساـسا  رب  دـنک و  دروآرب  ار  ناشدـمآرد  زکرم  مکاـح 
هک نیا  زا  نومأم  دنتـشادیم . اور  مدرم  رب  مالـسا  مان  هب  هک  دوب  نایـسابع  يرگمتـس  دراوم  رگید  زا  یتاـیلام  نینچ  نییعت  هک  تسا  نشور 
نآ زا  داد  روتـسد  تشک و  ار  مدرم  زا  ياهدع  ملاظ  نآ  داتـسرف و  ار  یتوغاط  اذل  تفـشآرب ، تخـس  دندرک ، دروخرب  هنوگ  نیا  مق  مدرم 

مالـسلاهیلع يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  یـسابع  لکوتم  هک  نیا  ات  تشذگ  ارجام  نیا  دـننک . تخادرپ  رانید  نویلیم  تفه  دـعب  هب  لاس 
هک تسا  زومآتربع  تایاکح  زا  هدـمآ و  لامآلا » یهتنم   » رد هلمج  زا  یخیرات  ياهباتک  رد  ناتـساد  نیا  ماـمت  داتـسرف . مق  هب  ار  اـغبنبا 

نانآ تایاکح  رد  انامه  [ . » 59 ( ] بابلألا یلوأل  ةربع  مهـصصق  یف  ناک  دقل  : ) دـیامرفیم نآ  دـننامه  ییاهارجام  هب  هراشا  اب  میرک  نآرق 
دنزرف يا  دنتفگ : هدومن و  لاح  ضرع  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  مق  مدرم  خیرات ، لقن  هب  انب  دوب » دهاوخ  یتربع  نادنمدرخ  يارب 

غیت مد  زا  ار  مدرم  مق ، رهـش  هب  ندـمآ  اب  اریز  هحفـص 96 ] تشاذگ [ ، دهاوخن  ملاس  ار  يزیچ  چیه  دـسرب  مق  هب  اغب  نبا  رگا  ادـخ ! لوسر 
راـک تیاـنج  زج  دـشکیم و  شتآ  هـب  ار  عرازم  هدرک و  تراـغ  ار  مدرم  ياـهییاراد  هدرک ، يزادـناتسد  مدرم  سیماوـن  هـب  هدـنارذگ ،
هدمآ يرگید  تیاور  رد  دسرب . ناشداد  هب  هک  دنتساوخ  مالسلاهیلع  ماما  تمدخ  زا  دوخ  لاح  ضرع  رد  مدرم  دهدیمن . تروص  يرگید 
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ار اعد  نآ  زین  مق  لها  دنناوخب . ات  دندومرف  میلعت  مق  لها  هب  ار  نآ  هک  [ 60  ] دنراد ییاعد  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تسا :
رد هک  دوب  يرهـش  نیرتـهب  مق  هک  یلاـح  رد  درک ، روبع  نآ  زا  تعرـس  هب  يرـصتخم  فقوت  زا  سپ  یلو  دـمآ ، مق  هب  اـغب  نبا  دـندناوخ .

نامدرم نآ  دز و  يرگتراغ  هب  تسد  تشک و  ار  اهرهش  نآ  یلاها  زا  يرایسب  درک و  روبع  مه  يرگید  ياهاج  زا  دوب ، هدش  عقاو  شریسم 
ربمایپ و ادخ و  هب  لسوت  رشب  تاجن  هار  اهنت  نیاربانب ، دندوب . هتفرن  مالسلامهیلع  تیب  لها  غارـس  هب  اما  دندوب ، یمولظم  هراچیب و  دارفا  مه 
نیرترب و ادخ  هک  ارچ  دوشیم ، ناگتفای  تاجن  هلمج  زا  دـهن ، ماگ  هار  نیا  رد  یتقو  ناسنا  هچنانچ  هک  تسا  مالـسلامهیلع  تیب  لها  بح 

شدوخ یقناود  روصنم  دسیونیم : هینغم  هیلاط  دنتسه . یجنم  امنهار و  نیرتهب  مالسلامهیلع  تیب  لها  تسا و  تسرپرـس  روای و  نیرترداق 
دوب ياهزادنا  هب  وا  تسد  هب  هعیش  نیلوتقم  رامآ  ددع و  رگید  تشک و  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  نادنزرف  زا  رتشیب ، ای  رفن  رازه  کی 

هحفص 97 ] [ . ] 61 . ] دماین رد  رامش  هب  هک 

زاجعا اب  ششخب 

مه نم  تفر  ارحـص  هب  دش و  راوس  بکرم  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يزور  دیوگ : مشاهوبا  تسا : هدمآ  يدنوار » جـیارخ   » رد
ادـخ دوـمرف : درک و  نم  هب  یهجوـت  ترـضح  نآ  مدـش . بلقنم  دوـمن و  روـطخ  مبلق  زا  میراکهدـب  هار  رد  متفر . شترـضح  تمدـخ  رد 

ای دومرف : دیـشک و  نیمز  يور  رب  یطخ  دوخ  يهنایزات  اب  دـش و  مخ  نیز  يور  زا  شترـضح  هاـگ  نآ  درک . دـهاوخ  ادا  ار  وت  يراکهدـب 
مدش راوس  رورسم  مداهن و  دوخ  شفک  رانک  رد  متـشادرب و  ار  نآ  نم  تسا . الط  شمـش  مدید  مدش ، هدایپ  نک . نامتک  رادرب و  مشاهابا !

؟ منک هچ  تسین ، مهارف  هداوناـخ  ساـبل  ناتـسمز و  يهنیزه  تسا  شیپ  رد  ناتـسمز  هک  دومن  روـطخ  مبلق  زا  دوـشیم . ادا  میراکهدـب  هک 
شمـش مدـمآ ، دورف  رادرب . دومرف : دیـشک و  یطخ  نیمز  يور  رب  دوخ  يهنایزات  اب  دـش  مخ  دومن و  يرظن  نم  هب  فوؤر  ماما  نآ  هراـبود 
يهنیزه قباطم  هرقن  يراکهدـب و  قباطم  الط  مدرک  هبـساحم  تشگزاب  زا  سپ  مدرک . ناهنپ  رگید  شفک  رانک  رد  متـشادرب و  دوب  ياهرقن 

دش . ناتسمز 

بلطب ار  دوخ  تجاح  نکن ! مرش 

هنوعم مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  متساوخ  مدوب  شاعم  یگنت  قیـض و  رد  یتقو  دیوگ : مشاهوبا  هک  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـشنبا 
ۀجاح کل  تناک  اذا  دوب : هدومرف  موقرم  داتسرف و  نم  هب  یفرشا  دص  ترـضح  نآ  متفر ، دوخ  لزنم  هب  نوچ  مدیـشک  تلاجخ  منک . بلط 

زا ار  نآ  نکم و  مرش  شکم و  تلاجخ  یشاب  هتـشاد  یتجاح  هاگ  ره  هللا . ءاش  نا  بحت  ام  يرت  کناف  اهبلطا ، مشتحت و  ییحتـست و ال  الف 
نم دیوگ : حیبص  نب  یسیع  تسا : هدمآ  يدنوار » جیارخ   » رد هحفص 98 ] هللا [ . ءاش  نا  دید  یهاوخ  يراد  تسود  هچنآ  هک  نک  بلط  ام 

. مدوب فراع  ترـضح  ماقم  هب  نم  دـندومن . ینادـنز  نم  دـنب  رد  دـندروآ و  زین  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  مدوب  نادـنز  رد 
رمع زور  ود  هاـم و  کـی  لاـس و  جـنپ  تصـش و  وت  ناـموی . رهـش و  ۀنـس و  نوتـس  سمخ و  کـل  دومرف : دـش و  هجوتم  نم  هب  شترـضح 

شترـضح هک  تسا  نانچ  مدـید  مدرک ، عوجر  نآ  هب  دوب . تبث  نآ  رد  نم  تدالو  خـیرات  هک  متـشاد  هارمه  ییاعد  باـتک  نم  ياهدرک .
هل نوکی  ادلو  هقزرا  مهللا  دومرف : هن . مدرک : ضرع  تسا ؟ هدش  وت  يزور  يدـنزرف  ایآ  دـلو ؟ نم  تقزر  له  دومرف : نم  هب  سپ  داد . ربخ 

لثمتم رعـش  نیا  هب  هاگ  نآ  تسا . ییوزاب  توق و  بوخ  دنزرف  انامه  دشاب ، وا  يوزاب  توق  هک  امن  يزور  يدـنزرف  وا  هب  ایادـخ ! ادـضع .
هک یتسار  هب  دریگیم ، ار  دوخ  داد  دشاب ، دنزرف  بحاص  هک  ره  دضع  هل  تسیل  يذـلا  لیلذـلا  نا  هتمالظ  كردـی  دـلو  اذ  ناک  نم  دـش :

اطـسق و ضرألا  ألمی  دلو  یل  نوکیـس  هللا ! يا و  دومرف : دیراد ؟ دنزرف  مه  امـش  مدرک : ضرع  درادن . ییوزاب  توق  هک  تسا  یـسک  لیلذ 
دهاوخ زیربل  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  دـیامرف  تمارک  نم  رب  يرـسپ  یلاعت  دـنوادخ  يدوز  هب  مسق ! ادـخ  هب  يرآ ، الف . نآلا  امأف  الدـع 
دوسالا یلاوح  ینب  امنأک  ینارت  نأ  اموی  کلعل  دش : رعـش  نیا  هب  لثمتم  ترـضح  تقو  نآ  هحفـص 99 ] مرادن [ . يدنزرف  نونکا  اما  درک .
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دحاو  سانلا  یف  وه  انامز و  ماقأ  یصحلا  دلت  نأ  لبق  امیمت  نإف  دباوللا 

نادنز زا  ییاهر 

شترـضح هب  مدوب . انگنت  رد  یـسابع  قثاولا  نب  يدهم  نادنز  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  نم  دـیوگ : يرفعج  مشاهوبا 
دنتخیر و ناکرت  زور  نآ  حبـص  درک . دهاوخ  عطق  ار  يدهم  رمع  دنوادخ  بشما  نیمه  هرمع ؛ هللا  زبتی  ۀلیللا  هذه  یف  دومرف : مدرک  هوکش 

یتخـس نادنز و  یگنت  زا  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  دـیوگ : يرفعج  مشاهوبا  تسا : هدـمآ  يرگید  لقن  رد  دنتـشک . ار  يدـهم 
دوخ لزنم  رد  ار  رهظ  زاـمن  زورما  وت  کـلزنم . یف  مویلا  رهظلا  یلـصم  تنأ  دوـمرف : موـقرم  باوـج  رد  شترـضح  مدرک . تیاکـش  ریجنز 

مدناوخ . دوخ  لزنم  رد  ار  رهظ  زامن  دازآ و  نادنز  زا  رهظ  تقو  زور  نامه  نم  دناوخ . یهاوخ 

ردارب هب  تیانع 

ار ترـضح  لاـح  وا ، زا  هتـسویپ  درک و  ینادـنز  نیزح  نب  یلع  تسد  رد  رفعج  شردارب  اـب  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  دـمتعم 
: تفگ دـمتعم  داد . ار  باوج  نامه  یلع  دیـسرپ و  يزور  هک  نآ  ات  تسا . تدابع  رد  اهبش  رادهزور و  اـهزور  تفگیم : وا  دیـسرپیم .

نادنز يوس  هب  تفگ : یلع  تمالـس . هب  تلزنم  هب  هحفـص 100 ] ورب [  وگب : ناسرب و  مالـس  نم  بناج  زا  وا  هب  ورب و  وا  دزن  تعاس  نیمه 
هدیشوپ و ار  دوخ  يابع  شفک و  هتسشن و  ترضح  نآ  مدید  مدش ، نادنز  دراو  تسا ، ایهم  هدرک  نیز  یغالا  نادنز  برد  رب  مدید  متفر ،
، دش راوس  غالا  هب  شترضح  مدرک . ادا  ار  دوخ  تلاسر  نم  تساخرب ، دید  ارم  نوچ  تسا . نتفر  لزنم  هب  نادنز و  زا  ندش  نوریب  يهدامآ 
هب ورب  دومرف : مرومأم . امـش  ییاـهر  هب  نم  مدرک : ضرع  دـیایب . رفعج  اـت  دومرف : نم ! ياـقآ  يا  يداتـسیا  هچ  يارب  مدرک : ضرع  داتـسیا .

رطاخ هب  ار  رفعج  نم  تفگ : هفیلخ  تفگ : تشگرب و  تفر و  درم  نآ  دوشیم ؟ هنوگچ  نیا  میاهدـمآ ، هناخ  کی  زا  مه  اب  ام  وگب : هفیلخ 
مدرک . دازآ  وت 

یلفاغ ام  رادید  زا  ارچ 

نسح ماما  دمحمیبا  تواخس  مرک و  متفگ : مردپ  هب  دیسر . تیاهن  هب  ام  یناشیرپ  دیوگ : رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم 
ترضح لزنم  راپسهر  دیامن . ماعنا  مارکا و  زین  ام  هب  تسا  دیما  میورب  وا  غارس  هب  مه  ام  تسا  بوخ  تسا . روهـشم  مالـسلاهیلع  يرکـسع 

كاـشوپ و يهنیزه  ار  نآ  مهرد  تسیود  دـهدب و  نم  هب  مـهرد  دـصناپ  ترـضح  رگا  مجاـتحم و  تخـس  تـفگ : مردـپ  هار  رد  میدـش ،
مرطاـخ زا  مه  نم  تسا . بوـخ  مهد  رارق  ملاـیع  لـها و  جاـتحی  اـم  تهج  مه  ار  مهرد  دـص  كاروـخ و  فرـص  ار  نآ  مـهرد  تـسیود 

بوخ منک  يداماد  فرـص  ار  هیقب  مروآ و  مهارف  تشیعم  بابـسا  مرخب و  یغالا  ات  دهدب  نم  هب  مهرد  دصیـس  ترـضح  رگا  هک  تشذگ 
. میدرک یسرپلاوحا  مالـس و  دندش . دراو  شرـسپ  میهاربا و  نب  یلع  تفگ : دمآ و  نوریب  یمالغ  میدیـسر ، ترـضح  يهناخ  رد  هب  تسا .

میتسشن یتعاس  تسا . هدش  عنام  تیلوغـشم  مه  یلبنت و  مه  درک : ضرع  هحفص 101 ] یلفاغ [ ؟ ام  ندید  زا  ارچ  دومرف : مردپ  هب  ترـضح 
، تسا مهرد  دـصناپ  تفگ : داد و  مردـپ  تسد  هب  ياهسیک  دـمآ و  یمـالغ  میدیـسر  هک  هناـخ  زیلهد  هب  مییاـیب ، نوریب  میتـساوخ  نوـچ  و 
داد و نم  هب  مه  ياهسیک  و  یگدنز . جاتحی  ام  يارب  مهرد  دـص  كاروخ و  يارب  مهرد  تسیود  كاشوپ و  يهنیزه  يارب  مهرد  تسیود 
زا مور و  لـبج  هب  مدوب  هدرک  دـصق  نم  اـما  دومرف . ناـیب  ار  یکی  یکی  میدوب ، هدرک  تین  هک  هنوگ  ناـمه  و  تسا ، مهرد  دصیـس  تفگ :

لمع شترضح  يهدومرف  هب  نم  تسا . راک  شیاشگ  اجنآ  رد  ار  وت  هک  ورب  اروس  هب  هکلب  ورم ، لبج  هب  دومرف : منک ، باختنا  رـسمه  اجنآ 
یقرت رد  هراومه  مرانید و  رازه  ود  بحاص  نآ ، تکرب  زا  زورما  دـمآ و  تسد  هب  يرایـسب  ياهعفن  اـجنآ  رد  ارم  متفر و  اروس  هب  مدرک و 

[ . 62 . ] متسه
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یتسدگنت رقف و  زا  هوکش 

نآ زا  داتـسرف و  ماما  نآ  تمدخ  يرفعج  مشاهوبا  يهلیـسو  هب  تشون و  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  ياهمان  یط  هزمح  نب  دمحم 
یلاعت دنوادخ  تشاد : موقرم  وا  باوج  رد  ترـضح  دبای . تاجن  یتسدـگنت  رقف و  زا  راوگرزب  نآ  هجوت  هب  هک  درک  تساوخرد  ترـضح 

وت زج  یثراو  هدرم و  ییحی ، ماـن  هب  تیومع  رـسپ  اریز  یتـسه ، یتـحار  هاـفر و  رد  يداـصتقا  رظن  زا  دـعب  هب  نیا  زا  درک و  عـفر  ار  وـت  رقف 
هک شاب  رانکرب  فارـسا  زیذبت و  زا  ور و  هنایم  یگدنز  يهنیزه  رد  دسریم ، وت  هب  اهزور  نیمه  هک  هدـنام  وا  زا  مهرد  رازه  دـص  درادـن ،

دیسر و متسد  هب  ترضح  يهتشون  زور  دنچ  زا  سپ  دیوگ : يوار  نیطایشلا .) ناوخإ  اوناک  نیرذبملا  نا   ) هک تسا  ناطیـش  لاعفا  زا  ریذبت 
هتفای و تافو  هحفـص 102 ] نارح [  رد  میومع  رـسپ  هتـشون ، ارم  يهمان  باوج  ترـضح  هک  يزور  نامه  رد  هک  دش  مولعم  نآ  خـیرات  زا 

[ . 63 . ] مدومن جرخ  هتسیاش  قیرط  هب  نم  مدش و  زاینیب  دوب ، هدومرف  ترضح  هک  نانچ  دنداد و  نم  هب  دندروآ و  ار  وا  لام  زا  غلبم  نامه 

ناجرج مدرم  تالسوت 

ارماـس رد  مدوـب ، هتفر  جـح  هک  یلاـس  دـیوگ : يو  دـناهدرک ، تیاور  هنوـگ  نیا  یناـجرج  فیرـش  نب  رفعج  زا  نارگید  يدـنوار و  بطق 
، مدرکیم میدقت  ترضح  هب  دیاب  هک  دوب  مهارمه  نایعیـش  لاوما  زا  يرادقم  مدیـسر . مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ 
: دومرف هدناوخ و  ارم  تین  ترضح  مسرپب ، نم  هک  نآ  زا  لبق  مهد ؟ لیوحت  یسک  هچ  هب  ار  اهلام  مسرپب  ترضح  زا  هک  مدرک  دصق  سپ 

مالـس امـش  هب  ناجرج  رد  امـش  نایعیـش  مدرک : ضرع  هدرک و  لـمع  ترـضح  روتـسد  هب  هدـب . نم  مداـخ  كراـبم ، هب  تسا  وت  دزن  هچنآ 
ناجرج هب  رگید  زور  داتفه  دـص و  ات  زورما  زا  دومرف : ارچ ؟ متفگ : يدرگیمنرب ؟ ناجرج  هب  جـح  لامعا  زا  دـعب  رگم  دومرف : دـندناسر .

هب زور  نامه  رخآ  رد  نم  هک  نک  مالعا  مدرم  هب  یسریم . ناجرج  رهـش  هب  زور  لوا  یناثلا ، عیبر  هام  موس  هعمج ، زور  رد  يدرگیمرب و 
هب دوخ  دالوا  لـها و  رب  و  دـیناسر . دـهاوخ  تمالـس  هب  تسوت  هارمه  هچنآ  ار و  وت  دـنوادخ  اـنامه  ادـشار » ضما   » دـمآ مهاوخ  ناـجرج 

يدوز هب  هک  راذگب  فیرش  نب  رفعج  نب  فیرش  نب  تلـص  ار  وا  مان  هدش ، دلوتم  يرـسپ  فیرـش ، ترـسپ  يارب  يوشیم و  دراو  تمالس 
لیعامـسا نب  میهاربا  هللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دـشابیم . ام  ياـیلوا  ناتـسود و  زا  وا  دـناسریم و  لاـمک  دـح  رـس  هب  ار  وا  دـنوادخ 

دص زا  رتشیب  لاس  ره  رد  دوخ  لانم  لام و  زا  دنکیم و  ناسحا  رایسب  شناتسود  ایلوا و  هب  و  هحفص 103 ] تسا [  امش  نایعیش  زا  یناجرج 
نب میهاربا  قاحـساوبا  هب  ادـخ  دوـمرف : هدرک و  شیاـعد  ترـضح  تسا . ناـجرج  نیمعنتم  زا  یکی  وا  و  دـهدیم ، ناـشیا  هـب  مـهرد  رازه 

حیحـص هک  دیامرف  وا  يزور  يرـسپ  و  دزرمایب ، ار  وا  ناهانگ  دـهد و  ریخ  يازج  دـنکیم  ام  نایعیـش  هب  هک  یناسحا  ضوع  رد  لیعامـسا 
نوریب ترضح  نآ  تمدخ  زا  دیوگ : يوار  راذگب . دمحا  ار  ترـسپ  مان  دومرف : یلع  نب  نسح  هک  وگب  وا  هب  دشاب . قح  هب  لئاق  اضعألا و 
دندمآ نم  ندید  يارب  ناتسود  نوچ  مدش ، ناجرج  دراو  یناثلا  عیبر  موس  هعمج ، زور  لوا  دوب ، هدومرف  ترضح  هک  هنوگ  نامه  مدمآ و 

هدـش و لاحـشوخ  همه  دـنروآیم . فیرـشت  اجنیا  هب  زور  رخآ  هک  دـناهداد  هدـعو  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ترـضح  هک  مداد  ربخ  اـهنآ  هب 
هداد و باوج  اهنآ  لئاسم  راوگرزب  نآ  هب  لسوت  ترـضح و  يهطـساو  هب  ات  دـنتفرگ  رظندـم  ار  جـئاوح  دـندرک و  عمج  ار  دوخ  تـالاؤس 
ام هک  نیا  نودـب  مسق ! ادـخ  هب  دـندش . عمج  نم  يهناخ  رد  همه  میدـناوخ  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هک  یماـگنه  دوش . فرطرب  ناـشجئاوح 

ترـضح میدیـسوب . ار  ترـضح  تسد  هدرک ، مارتحا  همه  درک و  مالـس  دـش و  دراو  ام  رب  هک  میدـید  ار  ترـضح  نآ  هاـگان  مینک ، هجوت 
هب مدروآ و  اج  هب  ارماس  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  میایب ، امش  دزن  هب  زور  نیا  رخآ  رد  هک  مدوب  هدرک  هدعو  فیرش  نب  رفعج  هب  نم  دومرف :

ندرک لاؤس  هب  عورـش  هک  یـسک  نیلوا  دینک . عمج  ار  دوخ  تاجاح  تالاؤس و  يهمه  منک . دـهع  دـیدجت  امـش  اب  ات  مدـمآ  امـش  بناج 
ات نک  اعد  هاوخب و  ادخ  زا  هدش ، دساف  مدنزرف  مشچ  هک  تسا  یهام  دنچ  انامه  هللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  هک  دوب  رباج  نب  رضن  دومن ،

ملاس شنامـشچ  دیـشک و  وا  نامـشچ  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  دـندروآ ، یتقو  روایب . ار  وا  دومرف : ترـضح  دـنادرگرب . وا  هب  ار  وا  مشچ 
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تاجاح هک  نیا  ات  دروآرب ، ار  هحفص 104 ] نانآ [  تاجاح  ترـضح  دنتـساوخ و  ار  دوخ  تجاح  دندمآ و  راضح  کی  هب  کی  دعب  دش .
هظحل کی  ارماس  زا  هک  نآ  هدورـس : ابیز  هچ  رعاش  [ . 64  ] تشگرب ارماس  هب  زور  ناـمه  رد  دومرف و  اـعد  یگمه  قح  رد  دـش و  اور  همه 

ناج  زج ، وا  مدق  راثن  رهب  دزسن  ناجرج  رد  دور 

بایرد ار  تدج  تما 

مدرم يهمه  هک  دومن  رما  لکوتم  داد و  خر  يدیدش  یطحق  ارماس  رد  دیوگ : روپاش  نب  نسح  نب  یلع  تسا : هدمآ  يدنوار » جـئارخ   » رد
قیلثاج مراهچ  زور  دنتفاین . يرثا  دندرک و  اعد  دنتفر و  ارحص  هب  زور  هس  ناناملـسم  دنور . نوریب  ناراب  بلط  ءاقـستسا و  يارب  ناماس  نآ 

هب عورش  ناراب  تشادرب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  بهار  نآ  هک  نیمه  دوب ، یبهار  اهنآ  نایم  رد  دنتفر و  نانابهر  يراصن و  زا  یتعامج  اب 
سپـس دندش . لیامتم  تینارـصن  شیک  هب  دندش و  كوکـشم  دوخ  نید  هب  دوب  فیعـض  ناشنامیا  هک  یناناملـسم  ور  نیا  زا  درک . ندیراب 

تما هللا ! لوسر  نباـی  درک : ضرع  وا  هب  و  دـندروآ )!!(  نوریب  نادـنز  زا  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  دومن  رما  لـکوتم 
. منکیم فرطرب  ار  ههبش  کش و  میور و  یم  ارحص  هب  ادرف  دومرف : ترـضح  دندش . جراخ  نید  زا  دندش و  كاله  هک  بایرد  ار  تدج 

رفن دنچ  اب  مه  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  دنتفر و  ارحـص  هب  ءاقـستسا  يارب  زین  موس  زور  رد  نانابهر  اب  قیلثاج  هک  هاگ  نآ 
زا هحفص 105 ] یکی [  هب  مالسلاهیلع  يرکسع  ترـضح  درک ، دنلب  اعد  يارب  ار  شتـسد  بهار  هک  نیمه  دندرب و  فیرـشت  دوخ  نارای  زا 

فرطرب لاکـشا  دوش و  راکـشآ  همه  رب  بلطم  ات  روایب  یتفاـی  شناتـشگنا  نیب  هچ  ره  ریگب و  ار  بهار  تسد  ورب و  دومرف : دوخ  ناـمالغ 
ترضح دروآ . مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  ار  نآ  تفای . یناوختـسا  بهار  ناتـشگنا  نیب  تفر و  مالغ  نآ  ددرگ .

دیـسرن و ییاج  هب  يراـصن  ياـعد  رگید  دـش و  ناـیامن  دیـشروخ  تفاکـشب و  ربا  دوب ، يربا  نامـسآ  نک . اـعد  نونکا  بهار ! يا  دومرف :
زا يربمایپ  ربق  هب  بهار  نیا  دومرف : دوب ؟ هچ  دوب ، بهار  ناتشگنا  نیب  هک  ناوختسا  نیا  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : لکوتم  دیشخبن و  يدوس 
رب انب  درابیم . نامـسآ  دوش  فوشکم  نوچ  هک  تسا  نیا  ربمایپ  ناوختـسا  رثا  دروآ و  تسد  هب  ار  ناوختـسا  نیا  تشذگ و  ادخ  ناربمایپ 
رب همه  مدرم  کش  ههبش و  دیدرگ و  ینارگ  یطحق و  عفر  دیراب و  ناراب  دومرف و  اعد  طیارـش  بادآ و  اب  ترـضح  نآ  دوخ  يرگید : لقن 

[ . 65 . ] دش فرط 

شیالاو ياهیگژیو  زا  رگید  یلامجا  يرکسع و  نسح  ماما  ياهترفاسم 

رد مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  طخ  تسد  هب  ینآرق  هدرک و  مق  ير و  ماش ، هب  هنیدم  زا  يرفـس  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما 
ناهج ناناملسم  مامت  دیاب  هک  درک  رداص  ياهیمالعا  اجنآ  رد  دومرف ، لالجا  لوزن  ناساول  هب  شترضح  یتقو  دوب . هدرک  لیامح  رفـس  نیا 

هب نوچ  درب و  فیرشت  دادغب  هب  اجنآ  زا  دندرک ، انب  دجسم  زور 70  کی  رد  هک  دیشخب  رثا  نامرف  نیا  يردق  هب  دنزاسب . يرایـسب  دجاسم 
 ] دنیبب هژر  ار  شترا  دنهدب و  نوشق  ناس  دش  رارق  دش و  كانمیب  ترضح  نآ  دنمورین  شترا  يورین  زا  یسابع  مصتعم  دیسر ، ارماس  رهش 

يور فقوت  لحم  هاگتـسیا و  رد  دنرادرب و  یکاخ  هسیک  دوخ  تکرح  لحم  زا  شنازابرـس  زا  کی  ره  داد  نامرف  مصتعم  هحفص 106 - ]
يورین نیبـب و  یناـس  اـم  نوشق  زا  مه  وت  دومرف : مه  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  دـش .-  میظع  هپت  كاـخ  نیا  دـنزیرب  مه 
ترضح دوب . وا  زا  نییرکسع  هیمست  هجو  دندید و  ار  رکسع  ود  نیا  هفیلخ  اب  يرایسب  داد . وا  ناشن  نیمز  نامـسآ و  نیب  ار  دوخ  ینامـسآ 

يرارذ و ناریا و  قارع و  زاجح و  نایعا  فارـشا و  یـسابع ، ياـفلخ  تلود  لاـجر  ناـیرابرد و  رظن  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
تبیه تدایس و  توطس ، تواخس و  یـشنمگرزب ، ییاسراپ و  دهز ، ملع و  ياراد  وا  دوب . یمارگ  مرتحم و  اج  همه  سابعینب  ناهدنامرف 

یلع و لآ  نادـناخ  هجوتم  ار  مدرم  قارع  ناریا و  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  ترفاـسم  تسا . هدوـب  یـصاخ  تمظع  و 
، دشیم جراخ  یـسابع  نادـناخ  زا  تفالخ  رگا  دـیوگیم : دیاتـسیم و  ار  وا  یقالخا  مراکم  ناقاخ  نب  هللادـیبع  درک . یمطافینب  تدایس 
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ملع رد  وا  هدوب ، تماما  تماعز و  هدـنزارب  وا  هدوبن ، بصنم  ماقم و  نآ  راوازـس  قیـال و  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زج  سک  چـیه 
صقان هچ  رگا  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  تشاد . نف  نیا  رد  ازس  هب  یتیمها  صـصختم و  نآرق  ریـسفت  رد  درفتم و 

هتشاد ایناپسا  رصم و  زاجح ، ناریا ، قارع ، رد  ینامزاس  هیماما ، هقرف  نایعیش و  هانپ  ءاجلم و  وا  تسا . نآرق  ریـسافت  نیرتمهم  زا  یلو  هدنام ،
زا تشذگیم  نویلیم  دصتشه  زا  هک  ناملسم  مدرم  دخرچیم . مهدزای  ماما  دوجو  روحم  رب  نآ  خرچ  ارماس و  رد  اهنآ  يزکرم  هتـسه  هک 

هعجارم مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هب  ناگدـنیامن  يهلیـسو  هب  ای  اهافـش  ابتک و  دوخ  ینید  لئاسم  ذـخا  يارب  ملاع  فارطا 
یتقو درک ، ترضح  نآ  هب  یـسابع  هفیلخ  دمتعم  هک  رازآ  تیذا و  همه  نآ  اب  تشاد . يدننامیب  تشذگ  يرابدرب ، ملح و  رد  دندرکیم ،

 - نامالغ هانگ  زا  مهدزای  ماما  درکن . تساوخرد  نیا  زا  هقیاضم  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دیامرفب ، وا  قح  رد  ییاعد  هک  تساوخ 
یعـس هشیمه  درکیم ، ناوارف  ناسحا  اهنآ  هب  تشذگیم و  يدوز  هحفـص 107 ] هب [  دندشیم -  یفالخ  بکترم  دندرکیم و  شزغل  هک 
دادجا دننام  دوب ، رـصع  مدرم  نیرتدباع  نیرتدـهاز و  ترـضح  نآ  دـش ، نایب  رتشیپ  هک  هنوگ  نآ  دـهاکب . اهنآ  ماقـسا  مالآ و  زا  تشاد 
رایـسب تفگیم و  مک  ترـضح  نآ  دینارذگیم . زامن  لاح  رد  اهبش  هزور و  لاح  رد  اهزور  تخادرپیم ، یگدنب  تدابع و  هب  شرابک 

مدرم مامت  دیدرگ . هجض  هیرگ و  هچراپکی  ارماس  رهش  شتلحر  رد  هک  دیشخبیم  اهنآ  هب  رایسب  دادیم و  مدرم  جئاوح  هب  شوگ  دینشیم .
وا دومرفیم : اضاقت  ضرع  زا  لبق  دنک ، تجاح  ضرع  درکیم  ایح  دشیم و  بایفرش  یـسک  ره  دندوب ، هدش  رادروخرب  شتمعن  ناوخ  زا 
رـس یـسابع  یلع  نب  دمحم  دوب . وا  هنازور  يداع  راک  نیا  دروآیم و  رب  راهظا  زا  لبق  ار  جئاوح  بابرا  ياضاقت  دـنیامن . ماعنا  مارکا و  ار 

هب الط  رانید  دص  هدب ، وا  هب  يراد  هچ  ره  دومرف : دوخ  مالغ  هب  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  درک . یتسدگنت  راهظا  دروخرب ، وا  هب  هار 
هب هچنآ  مدوب و  ترسع  رد  وا  جراخم  يارب  هک  هداد  يدالوا  نم  هب  دنوادخ  تفگ : یـسابع  ریـصق  فسویوبا  دیـشخب . وا  هب  تشاد  هارمه 

تاوهش تسم  همه  اریز  دنتشاد  قح  دندرکیم ، شومارف  ارم  همه  متشونیم ، همان  نآ  فارشا  لاجر و  هب  متفریم و  یسابع  يافلخ  رابرد 
متفر مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يهناخ  فرط  هب  نوچ  دندرکیم ، یـصوصخ  هب  هجوت  دمآیم ، شیپ  یتوهـش  قطنم  رگا  دـندوب و 

نب یلع  يارب  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دش . هدروآرب  نم  جئاوح  هیلک  تشاد و  رانید  دصراهچ  هک  داد  نم  هب  ياهتـسب  للعت  نودب 
ياهنابز هب  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنک . میسقت  شنارای  باحـصا و  هب  ات  داتـسرف  هعفد  ود  رد  رانید  رازه  تسیود  ینایمه  رفعج 

كرت یناغفا ، ینپاژ ، ینیچ ، اب  لئاسم  تالکشم  لح  رد  شترضح  دندرکیم ، بجعت  همه  تفگیم و  نخس  زور  نآ  یمالـسا  للم  هدنز 
 ] دوب و نادنز  رد  لاس  هس  شتماما  لاس  شـش  زا  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تفگیم . نخـس  ناشدوخ  نابز  هب  يدنه  و 
هب هشیمه  هک  تهج  نیا  زا  درکیم و  تاقالم  مدرم  اب  دهز  شناد و  قالخا و  نسح  یتروص و  شوخ  اب  تدم  نیا  مامت  رد  هحفص 108 ]
زا سپ  هک  یماگنه  هک  نانچ  تفرگ ، رارق  دندوب -  یناریا  رثکا  هک  یسابع -  يارزو  مارتحا  دروم  تخادرپیم ، ترشاعم  نسح  تدابع و 

، دوب ینادـنز  هک  یماـگنه  دیـسوب . ار  وا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شترـضح  یـسابع  دـهعیلو  قـفوملا  دـمآ ، نوریب  هناـخ  زا  ردـپ  تداـهش 
اب ترشاعم  هجیتن  رد  مالغ  ود  نآ  یلو  دنشکب . دنهد و  شرجز  دیاش  ات  تخاس  لکوم  وا  رب  ریرش  مالغ  ود  فیصو  نب  حلاص  وا  نابنادنز 

دریگیم هزور  اهزور  ینادنز  نیا  دنتفگیم : دوب و  هتفای  هار  ناشلد  رد  يو  زا  یبیجع  سرت  دندوب و  هدـش  رادهزور  نمؤم و  ترـضح  نآ 
قاحـسا بوقعی  هک  دوب  ياهزادنا  هب  ترـضح  نآ  ملع  دنـسیونیم  دیوگیمن . نخـس  یـسک  اب  دنکیم و  ادخ  تدابع  دادماب  ات  اهبش  و 
هدنامرد ترضح  نآ  اب  هثحابم  رد  تسا -  هدوب  يو  بتکم  درگاش  یباراف  رـصنوبا  میکح  هک  برع -  ریبک  فوسلیف  ریهـش و  ملاع  يدنک 

نـسح ماـما  دزن  هب  ورب  تفگ : کلـسم  یعیبـط  يدرم  هب  یـسابع  لـکوتم  دـینازوس . دوـب  هتـشون  نآرق  ضقاـنت  رد  هک  ار  یباـتک  تشگ و 
شرـصاعم هک  یحیـسم  گرزب  ياملع  تسا . هناگی  نامـسآ  ریز  رد  تسا و  ناـهج  دارفا  نیرتاـناد  يو  هک  نادـب  مالـسلاهیلع و  يرکـسع 

، تروص شوخ  مشچ ، هداشگ  نوگمدنگ ، ترضح  نآ  دنتشادنپیم . حیسم  ار  وا  هک  دندوب  هدش  وا  تامارک  شناد و  هجوتم  نانچ  دندوب 
رب تساخیمرب و  دیدیم  ار  ماما  تقو  ره  تشاد  هک  يرایـسب  ربکت  اب  یـسابع  لکوتم  ریزو  ناقاخ  هللادـبع  دوب . مادـنا  وکین  تماق و  دـنلب 

دوب و داب ) وت  يادف  مردام  ردـپ و   ) هلمج شمالک  هیکت  ترـضح  نآ  اب  يوگ  تفگ و  عقوم  رد  هراومه  دـیناشنیم و  دوخ  ترازو  دنـسم 
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دـباع و هتـسویپ  دوـخ و  راـگزور  مدرم  نیرتاـناد  نیرتدـباع و  ترـضح  نآ  ماهدـیدن . ترـضح  نآ  نوـچ  ار  یـسک  ارماـس  رد  تفگیم :
ترضح نآ  دمآیم . دورف  دوب  راوس  رگا  ای  تساوخیم ، اپ  رب  شمارتحا  يارب  سک  همه  تشاد و  یمات  تهابـش  شردپ  هب  دوب . رادهزور 

رب یلئاس  هاگره  دوب و  هدنشخب  رایسب  تخاسیم . يرپس  تاجانم  اعد و  هحفص 109 ] هب [  ار  اهبش  درکیم و  اعد  ار  دوخ  نانمشد  یتح 
وا یلو  داتـسرف ، رانید  رازه  تسیود  رفعج  نب  یلع  مان  هب  دنمزاین  يدرم  يارب  هبترم  ود  دادیم . وا  هب  تشاد  هچ  ره  تفرگیم ، هار  رـس  وا 
زا ار  ترضح  نآ  لاوحا  هتسویپ  نم  تفگیم : ناقاخ  هللادبع  رسپ  داتسرف . سپ  ار  هجو  نآ  دنناسرن ، ررض  شنانمشد  ار  ماما  هک  نآ  يارب 

مدرم اب  هک  نآ  رب  هوالع  ترـضح  نآ  متفاـییم . شیراوگرزب  هب  فرتعم  نتورف و  وا  هب  تبـسن  ار  مدرم  همه  هتـسویپ  مدیـسرپیم و  مدرم 
رب ات  درپس  ریرحن  مان  هب  يدرم  هب  ار  وا  هفیلخ  دوب . ینادنز  عونمم و  دوخ  نایعیش  اب  ترـشاعم  زا  زین  تاقوا  بلغا  درکیم . ترـشاعم  رتمک 
رود هب  ناریش  یلو  تخادنا  نادد ، ناریـش و  دزن  عابـسلا » ۀکرب   » مان هب  یناکم  رد  ار  نآ  هفیلخ  دید  باوص  اب  ماجنارـس  دریگ و  تخـس  وا 
ارماس کیدزن  رد  درک . دازآ  ار  ترضح  نآ  دیـسرتب و  دیدب  نیا  نوچ  هفیلخ  دندناسرن . يررـض  ار  ترـضح  دندمآ و  درگ  ترـضح  نآ 

يرکـسع نسح  ماما  دزن  هب  لوقاع  يزور  دوب . نایحیـسم  گرزب  تشاد و  مان  لوقاـع  نآ ، سیئر  هک  لوقاـعلا » رید   » ماـن هب  دوب  ياهعموص 
يرکـسع نسح  ماما  زا  داد : خساپ  دندیـسرپ ، وا  زا  ار  ندش  ناملـسم  تلع  نوچ  دیـشوپ . دیفـس  هماج  دروآ و  مالـسا  دـمآ و  مالـسلاهیلع 

رایـسب ترـضح  نآ  مدروآ . نامیا  ودـب  ور  نیا  زا  دوب . هدـش  هدـید  حیـسم  رد  هک  مدرک  هدـهاشم  یتامالع  مدـید و  یتامارک  مالـسلاهیلع 
ترضح نآ  زا  دومنیم . ناشزاینیب  دیشخبیم و  دوب ، ناشهاوخلد  هک  يردق  هب  دننک  لاؤس  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نادنمزاین  دوب و  هدنـشخب 

دندرکیم راکشآ  ار  دوخ  رتمک  مالسلاهیلع  يداه  ماما  شردپ  ترضح و  نآ  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  تسا ، یقاب  مه  نآرق  ریـسفت 
هحفـص 110] دسرن [ . رظن  هب  بیجع  يرما  نایعیـش  دزن  رد  ادعب  تبیغ  رما  ات  دـندوب  هداد  رارق  مهدزاود  ماما  يارب  ياهمدـقم  ار  رما  نیا  و 
زا ار  دوخ  ضرالا  یط  هب  هک  دوب  هعمج  زور  رصع  رد  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياهرفس  هلمج  زا  دش  هراشا  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه 
هک ار  رباج  نب  رـصن  رـسپ  روک  مشچ  تفگ و  خـساپ  ار  ناشیا  تالاؤس  درک و  تبحم  نانآ  هب  دـیناسر و  شنایعیـش  دزن  ناگرگ  هب  ارماـس 

ضرألا یط  نیا  البق  ترـضح  هک  تسناد  دیاب  یلو  تشگرب ، ارماس  هب  زین  زور  نامه  بورغ  تخاس و  انیب  دوب ، ناگرگ  ناگرزب  زا  یکی 
هب يرایسب  تمدخ  دوخ  هاتوک  رمع  رد  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  دوب . هداد  ربخ  دوخ  ناگرگ  نایعیـش  هب  نامز  نییعت  اب  ار 

، تشاد ریظن  رتمک  هک  دروآ  دوجو  هب  مدرم  رد  نید  ملع و  زا  یـشبنج  دوخ  ینالوط  ترفاـسم  کـی  رد  دومرف و  نیملـسم  مالـسا و  ملاـع 
تسا . مالسلاهیلع  يرکسع  ترضح  رثآم  زا  تبحص  ير  ماش و  هواس ، مق ، رد  رونه 

يرکسع نسح  ماما  یملع  تیصخش  زا  ياهشوگ 

هراشا

نامرف تدایـس و  ملع ، دوب . ناوارف  یملع  ياراد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  دنـسیونیم : خـیراوت  هریـس و  ياـهباتک  رد 
زا یـسابع  يافلخ  درک و  ادیپ  تمظع  اب  یتیـصخش  دناهتفگ : ترـضح  نآ  يهرابرد  تشاد . دنمجرا  الاو و  یماقم  يوق و  یتسد  ییامرف ،

دش و دهاوخ  لقتنم  نییولع  نیب  تفالخ  دـنک ، جورخ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  رگا  هک  دـندش  كانمیب  رـضاح  عاضوا 
قارع رد  رتشیب  شدوجو  باتفآ  هک  دوب  تیالو  رهپس  رهم  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تفرگ . دنهاوخ  اهنآ  زا  ار  تموکح 

لاس رد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  دوب . مالـسلاهیلع  ترـضح  نآ  تماقا  هرود  لاس  شـش  لاـس 260  بجر  موس  دـیدرگ ، نکفاوترپ  ناریا  و 
تشاد تماقا  قارع  رد  لاس  تدم 16  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نیاربانب ، درک . ترجاهم  ارماس  هب  هنیدم  زا  لکوتم  توعد  هب   243

و درک . عمج  هزادنایب  هحفص 111 ] يرکشل [  دندوب ، وا  نامرف  فرـصت و  هب  هنیدم  هب  ات  ماش  زا  دوب و  تماما  روما  ردصم  لاس  شـش  هک 
درک تعیب  وا  اب  هک  یـسک  لوا  دنتـسشنیم ، ترـضح  نآ  سردم  ناوید  رد  نیملـسم  رباکا  زا  رفن  رازه  یمزراوخ 18  نسح  خیـش  لقن  هب 
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ماما دـندادیم . لیکـشت  نایناریا  ار  زتعملا  رابرد  وا  هلیـسو  هب  هک  دوب  یناریا  هغباـن  يزاریـش  دوعـسم  نب  یلاعلادـبع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم 
ترجه موس  نرق  طساوا  رد  دـیدرگ . نآ  يورین  تمظع و  دـیدجت  هک  داد  مالـسا  نید  نآرق و  زا  هیلاع  تامیلعت  دوخ  تماما  رد  مهدزای 
دنمهرهب ماما  دوجو  تکرب  زا  دنتـسیزیم و  یباراف  رـصنوبا  يدنک و  قاحـسا  دـننام  گرزب  هفـسالف  دـش ، ادـیپ  یملع  شبنج  نیا  هک  دوب 

یملع هرود  درک و  رادـیب  یناـهگان  باوخ  نآ  زا  ار  مالـسا  تلم  هک  دروآ  دوجو  هب  ینیون  تضهن  کـی  نید  لوصا  هقف و  رد  دـندشیم .
لاسرا نآرق و  لوزن  تلع  دروآ و  مدرم  دای  هب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نینمؤملاریما و  تامیلعت  يهرود  اـت  نوراـه  نومأـم و  رـصع 
راکـشآ نشور و  ار  یقیاقح  يراصن  دوهی و  ياملع  هفـسالف و  املع و  اب  یملع  تاجاجتحا  رد  دـینامهف و  مدرم  هب  ار  بتک  لازنا  لسر و 
تـضهن هجوت  نیا  اب  دزیم و  رود  تسا  دوعوم  يدهم  ردپ  هک  بلطم  نیا  روحم  رب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تیـصخش  تخاس .

زار کی  زا  دومرف و  نایب  ار  هدـنام  كورتم  هدـش و  ناهنپ  قیاقح  اهنآ  هب  دـینادرگ و  نید  فراعم  طسب  اـب  هجاوم  ار  مالـسا  ياـیند  یملع 
تشاذگ نایم  رد  بابلاولوا  نادنمدرخ و  اب  ار  نخس  نیا  هک  نآ  تیاهن  تفگ . نخس  تشاد ، تیمها  رایـسب  یـسانشناور  رد  هک  یگرزب 

دننام . نوصم  نانمشد  نادوسح و  يدرخبان  زا  ات 

نارکیب شناد  ملع و 

دوجو ملاع  رد  فرـصت  هب  اهنآ  هدوب ، همئا  همه  يارب  هدوب ، مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يارب  هک  تماما  تیالو و  ماقم  نامه 
هتفرگ و همشچرس  هلا  هیلع و  هللا  یلص  يدمحا  تاضویف  عبنم  زا  مالسلامهیلع  همئا  ریاس  دننام  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دندوب . الوا 
وا تبالـص  تبیه و  دوب ، ینابر  مولع  عبنم  یهلا و  راونـألا  هحفـص 112 ] طبهم [  وا  دوب . یناسفن  یقالخا و  لیاضف  ياراد  هتـشگ ، باریس 

مالسلاهیلع یلع  نانمؤمریما  یئوگ  نآرق  ریسفت  یهلا و  مالک  قیاقح  رارـسا  فشک  رد  راوگرزب  نآ  دوب . روآزاجعا  وا  تمارک  تلیـضف و 
نسح ماما  تسد  هب  شاهتشر  دوب ، راخذ  رحب  نآ  رد  هچ  ره  تشاد . يولع  ملع  نایاپیب  يایرد  هب  میقتسم  لصتم  يهتشر  کی  اریز  تسا ،
تایآ تالـضعم  فشک  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  رابرهگ  تاملک  نایب  نآرق ، ریـسفت  رد  شترـضح  اذل  دوب . مالـسلاهیلع  يرکـسع 

متاخ نشلگ  لگ  ناشن  تمارک  داژن و  ینیسح  ناکم  یلاع  قلخ  نسح  ماما  هدورـس : ابیز  هچ  رعاش  تسا . هتـشاد  تیالو  تردق  تاهباشتم 
رازلگ ورـس  شدـق  لالج  رهپـس  باتفآ  شخر  دوجو  رهپـس  رب  یهم  رونم  دوج  ناسحا و  رحب  زا  دوب  يرد  اـبع  لآ  ناتـسبش  غارچ  ءاـیبنالا 
یهت سک  ره  دوب . فورعم  فوصوم و  تحامـس  لذب و  تواخـس و  دوج و  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  لامک  لضف و 
شدج نوچ  دیدرگیم و  عفترم  وا  جئاوح  تفاییم و  راب  مالـسلاهیلع  شترـضح  تسب  دـنبیب و  رابرد  هب  دـشیم  راتفرگ  اونیب و  تسد و 
مورحم سویأـم و  دوـبن  نکمم  تفریم  وا  هناـخ  هـب  فارطا  زا  سک  ره  دوـب . مالـسا  هرهـش  تواخـس  رد  مالـسلاامهیلع  یلع  نـب  نیـسح 

. انیلع ۀجح  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  قلخلا و  یلع  هللا  ۀجح  نحن  دیامرفیم : ابیز  ینخـس  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  [ . 66 . ] ددرگرب
دنتجح قیالخ  رب  نیسای  لآ  هدورس : ابیز  هچ  رعاش  و  تسام . رب  ادخ  تجح  مالـسلااهیلع  همطاف  ناگدیرفآ و  رب  دنوادخ  تجح  ام  [ . 67]
روحم دـنچ  زا  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارکیب  شناد  ملع و  هحفـص 113 ] همطاف [  نیـسای  لآ  رب  ادـخ  تاذ  تجح  ییوت  اما 

درک : یسررب  ناوتیم 

هاگشناد هیملع و  يهزوح 

بان يهشیدنا  و  عیشت ، هقف  ظفح  درگاش و  تیبرت  شکاپ ، دادجا  ردپ و  دننام  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياهراک  نیرتمهم  زا  یکی 
شتماما تدم  دربیم و  رس  هب  یسایس  تخـس  طیارـش  رد  هک  نیا  اب  اتـسار  نیا  رد  ترـضح  نآ  دوب . نافلاخم  نانمـشد و  ربارب  رد  مالـسا 

ياهدرگاش تیبرت  شدادـجا و  ردـپ و  نادرگاش  يروآدرگ  اب  ناکما  دـح  نیرخآ  ات  اما  دوبن ، رتشیب  لاس  شرمع 28  تدـم  لاس و  شش 
زا ار  عیـشت  يرکف  طخ  تخادرپ و  عیـسو  قیمع و  یملع  عمجم  لیکـشت  هب  یبتک  یهافـش و  تارظاـنم  اـهثحب و  ندرک  حرطم  دـیدج و 
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مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  شدج  هاگشناد  میرح  زا  نوگانوگ  تالاؤس  اهههبش و  هب  خساپ  اب  دومن و  ظفح  اهدروخرب  ثداوح و  دنزگ 
بلج مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  یملع  يهزوـح  راـثآ  زا  ییاـههنومن  هب  ار  امـش  رظن  بـلطم ، ندـش  نـشور  يارب  درک . تظفاـحم 

منکیم :

يرکسع نسح  ماما  نادرگاش 

هللا همحر  ینیوزق  يهمالع  [ . 68 . ] تسا هدومن  رکذ  رفن  دص  رب  غلاب  ار  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  نادرگاش  هللا  همحر  یـسوط  خیش 
هب اجنیا  رد  هک  [ 69  ] تسا هدومن  رکذ  مادک  ره  زا  یهاتوک  حرش  اب  ار  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نادرگاش  باحـصا و  زا  رفن   263
زا  ) يرفعج مساـق  نب  دوواد  مشاـهوبا ، یمق ، قاحـسا  نـب  دـمحا  مـیزادرپیم : راوـگرزب  نآ  يهتـسجرب  نادرگاـش  زا  رفن  دـنچ  ماـن  رکذ 

حور نب  نیسح  رافص ، نسحنبا  دمحم  رفعج ، نب  یلع  نامـس ، يرمع  دیعـس  نب  نامثع  رمعوبا و  رایط ،) رفعج  هحفص 114 ] ياههداون [ 
نب لـضف  يروباـشین ، لیعامـسا  نب  قاحـسا  يروباـشین ، دـیزییبا  نب  دوواد  يریمح ، رفعج  نب  هللادـبع  یفوک ، عیبر  نب  قاحـسا  یتخبون ،

ناذاش و ...

يرکسع نسح  ماما  تافیلأت 

. دومن فیلأت  ار  دـیاقع  یمالـسا و  فراعم  تایاور ، ریـسفت ، زا  ییاههعومجم  یملع ، ياهراک  رانک  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
ریاس هقف و  باوبا  رد  رایـسب  تایاور  هوالع  هب  داتـسرفیم . صاخـشا  يارب  هک  دوب  ینالوط  ياههمان  تروص  هب  اههعومجم  نیا  زا  یـضعب 
ماما تافیلأت  ناونع  تحت  ار  هعومجم  جنپ  نیما  نسحم  دیـس  همالع  تسا . هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  فلتخم ، دارفا  طسوت  یمالـسا  مولع 

نآ يهمان  مالسلاهیلع 2 -  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  فورعم ، ریـسفت   - 1 زا : دنترابع  هک  هدومن  رکذ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح 
ۀلاسر  - 4 لوقعلا .» فحت   » رد روکذم  راصق ، ظعاوم   - 3 لوقعلا .» فحت   » باتک رد  روکذم  يروباشین ، لیعامسا  نب  قاحسا  هب  ترضح 

هحفص 115 ] [ . ] 71 . ] لاجرلا تابتاکم   - 5 [ . 70 . ] مارح لالح و  ماکحا  رثکا  رب  لمتشم  ۀبقنملا ،

بوسنم ریسفت  نوماریپ  یهاتوک  حرش 

نیا رد  تسا . هرقب  يهروس  زا  یشخب  ریسفت  هحتاف و  يهروس  ریسفت  هدنام ، اج  هب  هچنآ  مالسلاهیلع ، يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت 
دمحم مان  هب  یصخش  هک  نیا  رطاخ  هب  دراد ، دوجو  رظن  فالتخا  ناسانشلاجر ، املع و  نیب  هن ، ای  تسا  ترضح  نآ  زا  ریسفت  نیا  ایآ  هک 

فیعـضت ار  وا  یـضعب  تسا . هدومن  لقن  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  ناشناردـپ  زا  اـهنآ  رفن و  ود  زا  ار  نآ  يداـبآرتسا  مساـق  نب 
يرون نیسح  ازریم  جاح  گرزب  ملاع  دننام  املع  زا  یضعب  یلو  ریسفت ... نیا  رد  كوکشم  ثیداحا  زا  یـضعب  دوجو  رطاخ  هب  دناهدومن و 

ماما هب  ریسفت  نیا  تبسن  فیعضت  رد  املع  زا  یضعب  هک  ار  یهوجو  دنادیم و  ربتعم  ار  ریسفت  نیا  كردتـسم ،»  » باتک بحاص  هللا  همحر 
يرایسب : » هک تسا  نیا  وا  لیالد  زا  یکی  دیامنیم . يراشفاپ  نآ  رابتعا  تابثا  رد  دنکیم و  در  دناهدرک  رکذ  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح 

یلماع رح  خیـش  راونالاراحب »  » رد هللا  همحر  یـسلجم  يهمالع  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » رد هللا  همحر  قودص  خیـش  دننام  گرزب  ياملع  زا 
رد هللا  همحر  بوشآ  رهـشنبا  و  جئارخلا ،»  » رد هللا  همحر  يدـنوار  بطق  جاجتحا ،»  » رد هللا  همحر  یـسربط  هعیـشلا » لئاسو   » رد هللا  همحر 

همحر ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  همالع  [ . 72 «. ] دناهداد رارق  دوخ  رداصم  وزج  ار  نآ  و ... دیرملا » ۀینم   » رد هللا  همحر  یناث  دیهش  بقانم ،» »
ربتعم ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  بوسنم  ریـسفت  هدرک و  دـییأت  ار  هللا  همحر  يرون  نیـسح  ازریم  جاـح  شداتـسا  يهیرظن  هللا ،

دلاخ نب  نسح  تسا و  دـلج  ياراد 120  هک  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ریـسفت  یکی  هدوب ، ریـسفت  ود  : » دیوگیم هک  توافت  نیا  اب  دنادیم ،
ریسفت کی  ریـسفت ، ود  نیا  هحفـص 116 ] تسا [ . مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  بوسنم  ریـسفت  يرگید  هدرک و  لـقن  ار  نآ  یقرب 
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.«. دنشابیم ربتعم  ود  ره  تسا و  ریسفت  ود  هکلب  هدرک ) نامگ  هللا  همحر  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  گرزب  ثدحم  هک  هنوگ  نامه   ) تسین
[ . 73]

نادرگاش ياهباتک  زا  دییأت 

لبق مالسلاهیلع و  يرکسع  نسح  ماما  رصع  رد  ثیدح  یمالسا و  فراعم  هقف و  رد  ییاهباتک  مالـسلامهیلع  ناماما  نادرگاش  زا  یـضعب 
نب سنوی  ناذاش ، نب  لضف  ياهباتک  زا  دییأت  دننام  درکیم ، دییأت  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دندوب . هتـشون  رـصع ، نآ  زا 

توعد مالـسلامهیلع  تیب  لها  بتکم  شناد  يرادهگن  فیلأت و  هب  ار  نادرگاش  بیترت  نیا  هب  هبناخ و  هللادـبع  نب  دـمحا  نامحرلادـبع و 
دص و وا  دوب . گرزب  ملکتم  هیقف و  مالـسلامهیلع ، يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  داوج ، ماما  نادرگاش  زا  ناذاش » نب  لضف  . » دومنیم

يرکسع نسح  ماما  رصع  رد  وا  دنک ». تمحر  ار  وا  ادخ  : » دومرف راب  هس  ای  ود  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  تشون  باتک  داتـشه 
زا یکی  دـیوگیم : یناجنـشوب » قروـب   » ماـن هب  نایعیـش  زا  یکی  دراد . رارق  روباـشین  یخـسرف  کـی  رد  شربـق  تـفر ، اـیند  زا  مالـسلاهیلع 

سپ یکی  ار  نآ  تاحفص  ترـضح  نآ  مداد . ناشن  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  ار  ۀلیل » موی و   » مان هب  ناذاش  نب  لضف  ياهباتک 
نآ بلاطم  هب  تسا  راوازـس  تسا و  یتسرد  باتک  باتک ، نیا  هب ؛ لمعی  نأ  یغبنی  حیحـص  اذـه  دومرف : هاـگ  نآ  درک و  هاـگن  يرگید  زا 

مدرم زا  یـضعب  هدـش ، یتخـس  يرامیب  راتفرگ  ناذاـش  نب  لـضف  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هب  دـیوگیم : قروب  ددرگ . لـمع 
هلا هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یصو  زا  رتهب  مالسلاهیلع  میهاربا  یـصو  تسا : هتفگ  وا  هک  نآ  رطاخ  هب  دیاهدرک  نیرفن  ار  وا  امـش  دنیوگیم :
هب مدرم  يرآ ، دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هحفـص 117 ] دـنهدیم [ . وا  هب  غورد  تبـسن  مدرم  یلو  هدزن ، یفرح  نینچ  وا  هتبلا  تـسا .
هب جح  رفـس  زا  هک  یماگنه  دـیوگیم : قروب  دـنک . تمحر  ار  وا  ادـخ  دـنک ، تمحر  ار  لضف  ادـخ  دـنهدیم . یتبـسن  نینچ  وا  هب  غورد 

ار لضف  ادـخ  : » دوب هدومرف  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ماگنه  نامه  رد  ناذاـش  نب  لـضف  هک  مدـش  ربخاـب  متـشگزاب ، ناـسارخ 
نب سنوـی   » فیلأـت ۀـلیل » موـی و  : » دـیوگیم هک  تـسا  يرفعج  مشاـهوبا  زا  یتـیاور  نـینچمه  [ . 74 . ] تسا هـتفر  اـیند  زا  دـنک » تـمحر 

سنوی مدرک : ضرع  تسا ؟ هدرک  فیلأت  یسک  هچ  ار  باتک  نیا  دومرف : مداد . ناشن  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  ار  نامحرلادبع »
سنوی هب  يرون  تمایق  زور  رد  باتک ، نیا  زا  یفرح  ره  يارب  دـنوادخ  ۀـمایقلا ؛ موی  ارون  فرح  لکب  هللا  هاـطعا  دومرف : نامحرلادـبع . نب 

نب هللادبع  نب  دمحا   » مان هب  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  نادرگاش  باحصا و  زا  یکی  تسا : هدش  تیاور  نینچمه  [ . 75 . ] دیامرف اطع 
حیحـص دومرف : سپـس  دـناوخ ، ار  نآ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  داد ، ناشن  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هب  دوب و  هدرک  فیلأـت  ار  یباـتک  هبناـخ »

اعد قیوشت و  دییأت و  اب  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  بیترت  نیا  هب  [ . 76 . ] دینک لمع  نآ  بلاطم  هب  تسا ، یتسرد  باتک  هب ؛ اولمعاف 
هب ار  مدرم  دناوخیمارف و  هقف  ثیدـح و  یمالـسا ، فراعم  ياتـسار  رد  باتک  نتـشون  هب  ار  اهنآ  ناشراکتـسرد ، بوخ و  نادرگاش  يارب 

هحفص 118 ] دومنیم [ . توعد  اهباتک  نآ  بلاطم  هب  لمع 

يرکسع نسح  ماما  نخس  رد  اهقف 

دوجو ریسفت  نیا  رد  يراوتسا  ربتعم و  تایاور  یلو  حیحصان ، ای  دشاب  حیحص  تبسن  مالسلاهیلع ، يرکسع  نسح  ماما  هب  ریسفت  نیا  تبسن 
تیاور تیاور ، نیا  زا  یکی  دـشابیم . میدـن  میدـق و  زا  ققحم  گرزب و  ياـملع  لوبق  دروم  هدوـب و  قباـطم  نآرق ، ياوـتحم  اـب  هک  دراد 

نسح ماما  هک  تسا  هسفنل »... انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم   » ثیدح مان  هب  دامتعا  دروم  هیقف  طیارـش  اهقف و  دروم  رد  دامتعا ، دروم  فورعم 
[77  ] تسا هدومرف  نایب  هرقب  يهروس  يهیآ 78 و 79  ریسفت  رد  هدنزاس  قیمع و  حورشم و  نایب  نمض  ار  نخس  نیا  مالـسلاهیلع  يرکـسع 

ریسفت هب  یهتنم  هک   ) دش رکذ  هک  يدانسا  ساسا  رب  دیوگیم : یسربط ؛ يهمالع  مییامنیم : بلج  ثیدح  نآ  هب  ار  امـش  رظن  اجنیا  رد  هک 
نوملعی نویما ال  مهنم  و  : ) دومرف تئارق  ار  هیآ  ود  نیا  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  تسا ) مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم 
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مهل لیوف  الیلق  انمث  هب  اورتشیل  هللادـنع  نم  اذـه  نولوقی  مث  مهیدـیاب  باتکلا  نوبتکی  نیذـلل  لیوف  نونظی -  الا  مه  نا  یناما و  الا  باتکلا 
تالایخ و تشم  کی  زج  ار  ادـخ  باتک  هک  دنتـسه  یناـماوع  ناـنآ ، زا  ياهراـپ  و  [ . » 78 ( ] نوبـسکی امم  مهل  لیو  مهیدـیأ و  تبتک  امم 
زا نیا  دنیوگیم : سپس  دنسیونیم ، دوخ  تسد  اب  ياهتـشون  هک  اهنآ  رب  ياو  سپ  دناهتـسب ، لد  ناشیاهرادنپ  هب  اهنت  دننادیمن و  اهوزرآ 
هب هار  نیا  رد  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  و  دنتـشون ، دوخ  تسد  اب  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  سپ  دنـشورفب ، مک  ياهب  هب  ار  نآ  اـت  تسادـخ  فرط 

ینعی دراد ، تبسن  شردام  ما  هب  هک  تسا  یسک  نآ  یما  : » دومرف نینچ  قوف  يهیآ  ود  ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  هاگ  نآ  دنروآیم ». تسد 
هن دننادیمن ، زیچ  چـیه  زین  يراصن  دوهی و  باتک  لها  زا  یـضعب  دـنادیمن ، زیچ  چـیه  ردام  محر  زا  جورخ  ماگنه  ناسنا  هک  هنوگ  نامه 

چیه تاروت  لیجنا و  ناشدوخ  باـتک  زا  يراـصن  دوهی و  هحفـص 119 ] دنناوخب [ . ار  يزیچ  دنناوتیم  هن  دنـسیونب و  ار  يزیچ  دـنناوتیم 
؟ تسیچ دنهدیم ، تبـسن  ادخ  هب  هک  نیغورد  باتک  نآ  اب  دوشیم  لزان  نامـسآ  زا  هک  یباتک  قرف  هک  دنهدیمن  صیخـشت  دننادیمن و 

ناشـصیخشت دنهدیمن . صیخـشت  قح ، لطاب و  باتک  نیب  دننکیمن و  كرد  چیه  نآ ، تاحفـص  دادعت  باتک و  دـلج  کی  مان  زج  اهنآ 
ادـخ و باتک  نیا  دـنیوگب : اهنآ  هب  دوش و  هدـناوخ  نانآ  رب  باتک  نآ  هک  تسا  نیا  هب  اهنت  ینعی  تسا ، اهوزرآ  تالایخ و  ساسا  رب  طقف 

نایم رد  ناشدارم  دوصقم و  هک  دـننک  لایخ  ناشیاهوزرآ  تالایخ و  تاروصت و  ساـسا  رب  دـنوش و  داـشلد  مه  اـهنآ  تسا و  ادـخ  مـالک 
نآ ياوتحم  فالخ  رب  يزیچ  رگا  تسین ... یـصیخشت  هار  یگتخاس ، رادـنپ  نامه  زج  نیغورد ، نیتسار و  باتک  نیب  تسا ، باتک  ناـمه 
یلص ادخ  لوسر  بیذکت  زا  ناشیاسؤر  هک  ار  هچنآ  طقف  اهنآ  دنرادن . يزیچ  رادنپ  زا  ریغ  دنمهفیمن و  دوش ، هدناوخ  ماوع  نیا  رب  باتک 

باـتک ار  نآ  دـنریگیم و  قـح  ياـج  هب  تسین ، شیب  يرادـنپ  هک  دـنناوخیم  اـهنآ  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هـلا و  هـیلع و  هللا 
اهنآ زا  دیلقت  هک  یلاح  رد  دننکیم ، دیلقت  ناشیاسؤر  زا  ماوع  نیا  و  مهدیلقت ؛... مهیلع  مرحم  هنأ  عم  نودلقی  مه  و  دنرادنپیم . ینامـسآ 

، دنکیم نایب  ار  نآ  فالخ  تسا و  هدرک  فیرحت  تسا  نآ  رد  هچنآ  ار و  ادخ  باتک  هک  ینئاخ  ملاع  زا  دیلقت  اریز  تسا ، مارح  ناشیارب 
دنـسیونیم و ار  یفاـصوا  دوـهی ، ياـملع  نـیا  : » دوـمرف هرقب ، يهـیآ 79  توـالت  زا  سپ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  تـسا . مارح 

صخـش نیا  رد  تافـص  نآ  زا  مادک  چیه  دینیبب  دینک  قیبطت  امـش  تسا و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تافـص  زا  فاصوا  نیا  دنیوگیم :
وا هک  تسا  نیا  دیآیم  نامزلارخآ  رد  هک  يربمایپ  تافص  دنیوگیم : دوخ  داوسیب  ماوع  هب  و  تسین . هلا ) هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  )
نآ يهمه  هک  یلاح  رد  هحفـص 120 ] تسا [ . درز  زمرق و  نیب  گنر  هب  شیوم  هدمآرب و  شمکـش  گرزب و  رایـسب  شندب  تماق و  دنلب 
نیا اهییوگفالخ  نیا  زا  دوهی  ياسؤر  فدـه  تسا . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تافـص  فالخ  رب  دـننکیم  رکذ  هک  ار  یتافص 
مدرم دبای و  همادا  نآ  زا  ماوع  يراکتمدخ  ماوع و  هب  تبسن  یهن  رما و  ماوع و  دزن  رد  ناشعفانم  دنامب و  یقاب  ماوع  رب  ناشتسایر  هک  تسا 

نآ رگا  اریز  دنراد ، زاب  شـصوصخم  نارای  نادناخ و  مالـسلاهیلع و  یلع  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  شیارگ  تمدـخ و  زا  ار 
دنهدیم و تاکز  سمخ و  دننکیم ، داهج  دنناوخیم ، زامن  دنیآیم ، هلا  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نامرف  تحت  دنوش  ناملـسم  ماوع 

نیا زا  دنرادهگن . دوخ  نامرف  ریز  ار  اهنآ  دـنهاوخیم  ناشیاسؤر  یلو  دـندرگیم . جراخ  يراصن  دوهی و  ياسؤر  نامرف  ریز  زا  هجیتن  رد 
يوریپ زا  ار  ماوع  دـنهاوخیم  نامزلارخآ ، ربمایپ  يارب  یگتخاس  تافـص  رکذ  قیاقح و  نداد  هولج  هنوراو  هدـش و  فیرحت  بلاطم  اـب  ور 

موق نیا  رگا  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  دومرف : مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاگ  نآ  اهنآ ... رب  ياو  دنراد . زاب  مالـسا 
. تسین ناشیاملع  زا  يوریپ  زج  اهنآ  يارب  یهار  دنـسانشیمن ، دـناهدرک ، هتکید  اهنآ  هب  ناـشیاملع  هچنآ  زج  ار  دوخ  تاروت  دوهی ) ماوع  )
ام ماوع  اریز  دنتـسه ؟ ام  ماوع  زا  ریغ  دوهی ، ماوع  رگم  ایآ  دنکیم ؟ شنزرـس  ناشیاملع  زا  دـیلقت  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  ارچ  نیاربانب ،

، دنـشاب راکهنگ  دیابن  زین  اهنآ  دنتـسین ، راکهانگ  ناشیاملع  زا  دیلقت  رد  ام  ماوع  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب  دننکیم . دـیلقت  ناشیاملع  زا  مه 
ماوع و اب  ام  ياـملع  ماوع و  نیب  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تسین ؟ اـملع  زا  دـیلقت  زج  یهار  ماـکحا  لیـصحت  يارب  اریز 
ام ماوع  دنوادخ  هک  تسا  ور  نیا  زا  دنتـسه  يواسم  هک  يدروم  رد  اما  دـنیواسم . مه  اب  تهج  کی  زا  قرف و  تهج  کی  زا  دوهی  ياملع 
رد اما  تسا و  هدومن  شنزرـس  ار  دوهی  ماوع  هک  نانچ  دـینکیم ؟ دـیلقت  دنتـسه ) حـلاصان  هک   ) ناتیاملع زا  ارچ  هک  هدرک  شنزرـس  زین  ار 
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یلو دـنوریم ، حـلاص  ياملع  لابند  هب  ام  ماوع  هک  تسا  اجنآ  رد  تسا . قرف  دوهی  ياـملع  ماوع و  اـب  اـم  ياـملع  ماوع و  نیب  هک  يدروم 
ماما خـساپ  رکذ  زا  سپ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ماـگنه  نیا  رد  هحفـص 121 ] دـنوریمن [ ... حـلاص  ياملع  لابند  هب  دوهی  ماوع 

دیلقتلاب هللا  مهمذ  نیذـلا  دوهیلا  لثم  مهف  ءاهقفلا ، ءالؤه  لثم  انماوع  نم  دـلق  نمف  دومرف : هدـننک ، لاؤس  درم  لاؤس  هب  مالـسلاهیلع  قداـص 
رطاخ هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  ینایدوهی  دـننامه  دـننک  دـیلقت  حـلاصان  ياهقف  نانچ  زا  ام  ماوع  زا  هک  یـسک  سپ  مهئاهقف ؛ ۀقـسفل 

رمأل اعیطم  هاوه ، یلع  افلاخم  هنیدـل ، اظفاح  هسفنل ، انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  امأف  تسا . هدومن  شنزرـس  ناـشحلاصان ، ناـهیقف  زا  دـیلقت 
زا نوصم  ار  دوخ  حور  سفن  هک  اهقف  زا  مادک  ره  سپ  مهعیمج ؛... ۀعیـشلا ال  ءاهقف  ضعب  الا  نوکی  کلذ ال  و  هودـلقی ، نأ  ماوعللف  هالوم 
وا زا  هک  تسا  مزال  ماوع  يهمه  رب  تسا . دوخ  يالوم  عیطم  دشابیم و  شسفن  ياهسوه  فلاخم  دوخ و  نید  نابهگن  هتـشاد ، هگن  هانگ 

حرش رد  ینایب  زا  سپ  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  سپس  اهنآ . يهمه  هن  دنراد ، هعیش  ياهقف  زا  یضعب  ار  یتافص  نینچ  دننک و  دیلقت 
، دـنیامن يرود  هارمگ  ياهقف  زا  و  دـننک ، دـیلقت  حـلاص  ياهقف  زا  دنـشاب و  بقارم  هک  ماوع  هب  نداد  رادـشه  حـلاصان و  حـلاص و  ياـهقف 
رگتیاده و ناماما  زا  دعب  دیسرپ : مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یـصخش  دیناسر : نایاپ  هب  ثیدح  نیا  اب  ار  دوخ  فرژ  هتکن و  رپ  نانخس 
: دومرف خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  دـننایک ؟ ادـخ  قلخ  نیرتهب  مالـسلامهیلع -  موصعم  ناماما  اـهیکیرات -  ناـبات  ياـهغارچ 
دورمن و نوعرف و  سیلبا ، زا  دعب  ادخ  قلخ  نیرتدب  دیسرپ : يرگید  دنیامیپب . ار  تسرد  هار  دنشاب و  حلاص  هک  ییاملع  اوحلص ؛ اذا  هاملعلا 

هحفص تسا [ ؟ یسک  هچ  دناهتسشن ، امـش  ماقم  رب  هدومن و  بصغ  ار  امـش  هاگیاج  دناهداهن و  دوخ  رب  ار  امـش  بقل  مان و  هک  نانآ  زا  دعب 
، دندرگ دساف  هک  ییاملع  قئاقحلل ؛ نومتاکلا  لیطابألل ، نورهظملا  مه  اودسف ، اذا  هاملعلا  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  [ 122

مهنعلی کئلوا  : ) دیامرفیم املع  زا  هتـسد  نیمه  دروم  رد  دنوادخ  هک  دنتـسه . قیاقح  يهدننکنامتک  اهلطاب و  يهدننکراکـشآ  هک  اهنآ 
هک اهنآ  رگم  دننکیم ، نعل  ار  اهنآ  زین  ناگدننکتنعل  يهمه  دـنکیم و  تنعل  ار  اهنآ  ادـخ  « ؛)... اوبات نیذـلا  الا  نونعاللا -  مهنعلی  هللا و 

[ . 79 .« ] دندرک هبوت 

فورعم سانشرتخا  فوسلیف و  يدنک 

هدعب نم  ءایصوألاو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ول ال  و  دیامرفیم : بلاج  فرژ و  هدنشخرد ، ياهلمج  رد  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
وا زا  دعب  يایـصوا  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رگا  اهباب ؟ نم  الا  ۀیرق  لخدی  له  ضئارفلا و  نم  اضرف  نوفرعت  مئاهبلاک ال  يرایح  متنک 

دراو ناوتیم  ایآ  دیتسنادیمن و  ار  فیاظو  زا  ياهفیظو  چیه  دیدوب ، نادرگرس  ناریح و  نایاپراچ ، دننام  تیرشب ! ناهج  يا  امـش  دندوبن ،
یتـفرعم شزرا و  چـیه  دنـشابن ، مالـسلامهیلع  ترـضح  نآ  نیتـسار  نانیــشناج  ربماـیپ و  رگا  ینعی  دـیدرگ ؟ نآ  يهزاورد  زا  زج  يرهش 

یقرف تسا و  قداص  رشب ، داحآ  همه  يهرابرد  ماما  نخس  دیـشخب . دهاوخن  هتـسیاش  يهرمث  يرادرک  چیه  داد و  دهاوخن  بولطم  يهجیتن 
يدـنک تامولعم  رد  ههبـش  داجیا  اـب  هنیمز  نیا  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  درادـن . دوجو  یماـع  هوژپ و  شناد  دنمـشناد ، ناـیم 

ام دـشخب . تاجن  طوقـس  كاله و  زا  ار  وا  دروآ و  دوجو  هب  وا  يرکف  يهکبـش  ینهذ و  ياههتخودـنا  رد  گرزب  لالتخا  کـی  تسناوت 
رهـشنبا میراـگنیم : ار  گرزب  فوسلیف  سانـشرتخا و  نیا  هابتـشا  هحفـص 123 ] تـسخن [  میزادرپـب  يدـنک  یفرعم  هـب  هـک  نآ  زا  شیپ 
شراگن هب  نآرق !» ياهضقانت   » مان هب  یباتک  قارع  مالـسا و  فوسلیف  يدـنک » قاحـسا  : » دـسیونیم یمان  راگنخـیرات  ثدـحم و  بوشآ ،

وا نادرگاـش  زا  یخرب  يزور  تـشاد . لوغـشم  نآ  نتـشون  هـب  ار  دوـخ  درک و  راـیتخا  ینیـشنهشوگ  تسـشن ، لزنم  رد  یتدـم  يو  دروآ ،
يدرم امش  نایم  رد  ایآ  دومرف : داتفا  يو  هب  ترضح  مشچ  هک  یماگنه  دندش ، بایفرش  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ 

وا نادرگاش  زا  یگمه  ام  تفگ : درگاش  دراد . زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  دیوگ و  خساپ  ار  يدنک »  » ناداتـسا ياههتفگ  هک  درادن  دوجو  دیـشر 
نیقلت وت  هب  ار  یبلطم  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  مینک ؟ ضارتعا  رگید  يهنیمز  ای  هنیمز  نیا  رد  داتسا  هابتشا  هب  میناوتیم  هنوگچ  میتسه ،

تداتـسا روضح  هب  یتشگرب  هک  اج  نیا  زا  دومرف : ماما  يرآ . تفگ : درگاش  ینک ؟ لـقن  وا  يارب  یناـسرب و  وا  هب  یناوتیم  منک ، میهفت  و 
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نم يارب  وـگب : وا  هب  دـمآ  لـمع  هب  ییانـشآ  سنا و  ـالماک  هک  یماـگنه  نک و  کـمک  ار  وا  نک ، راـتفر  تبحم  یمرگ و  هـب  وا  اـب  ورب و 
زا نآرق  يهدنیوگ  تسا  نکمم  ایآ  هک  تسا  نیا  هلأسم  نآ  درادن و  ار  نآ  خساپ  یگتـسیاش  یـسک  امـش  زا  ریغ  هک  هدمآ  شیپ  ياهلأسم 

، یلب تفگ : دهاوخ  خساپ  رد  يدنک  دشاب ؟ هدرک  هدارا  دیاهدرک  سح  هدارا و  امـش  هک  یناعم  نآ  زا  ریغ  يدـصاقم  یناعم و  دوخ  راتفگ 
رد تسا . دنمشوه  يدرم  وا  دمهفیم ، بوخ  دونـشب  ار  ینخـس  ره  هک  تسا  يدرم  يدنک  اریز  دشاب ، هتـشاد  يروظنم  نینچ  تسا  نکمم 

هدرک هدارا  يرادـنپیم  وت  هچنآ  زا  ریغ  يدـصاقم  یناعم و  نآرق  يهدـنیوگ  دـیاش  ینادیم  هچ  وگب : نک و  ههبـش  ياقلا  وا  هب  ماگنه  نیا 
راتفر ماما  روتسد  قبط  تفر و  يدنک  دوخ  داتسا  روضح  هب  درگاش  دشاب ؟ نوریب  شیوخ  یلصا  عوضوم  هاگیاج و  زا  امش  نانخس  دشاب و 

هب ار  ماـما  لاؤس  هحفـص 124 ] سپ [  تشگ ، دـعاسم  بلطم  حرط  يارب  هنیمز  هک  نیا  ات  دومن  لـمع  یناـبرهم  تفطـالم و  هب  وا  اـب  درک ،
ینعی دیاین ؟ هدنناوخ  نهذ  هب  هک  دنک  هدارا  یبلطم  نآ  زا  دیوگب و  ینخـس  ياهدنیوگ  تسا  نکمم  ایآ  تفگ : درک و  حرطم  هویـش  نامه 

ار دوخ  لاؤس  تفگ : داد و  شوگ  درگاش  لاؤس  هب  تقد  هب  يدـنک  تسا ؟ بطاخم  نهذ  رد  هچنآ  اب  ریاغم  دـشاب  يزیچ  هدـنیوگ  دوصقم 
: تفگ درک و  لمأت  تفر ، ورف  دوخ  رد  یتدـم  دوب  ربدـت  رکفت و  لقعت ، لها  نوچ  داتـسا  تفگ . زاب  ار  شیوخ  لاؤس  درگاـش  نک ! رارکت 

يزیچ هدنیوگ  مالک  رهاظ  زا  هدنونـش  دیاین و  بطاخم  نهذ  هب  هک  دشاب  نخـس  يهدـنیوگ  نهذ  رد  يزیچ  دراد  ناکما  تسین  دـیعب  چـیه 
دح رد  دـنک و  حرطم  دوخ  شیپ  دـناوتیمن  ار  یلاؤس  نینچ  وا  درگاش  تسنادیم  هک  داتـسا  دـشاب . هدرک  هدارا  ار  نآ  فالخ  هک  دـمهفب 
وت رکف  هب  اـجک  زا  یلاؤس  نینچ  ییوـگب ، نم  هب  ار  تقیقح  هک  مهدیم  دـنگوس  ار  وـت  تفگ : درک و  درگاـش  هب  ور  تسین ، وا  يهشیدـنا 
هب هک  تسا  دوز  زونه  وت  هن ، تفگ : داتـسا  دـشاب ؟ هدـمآ  نم  دوخ  نهذ  هب  یلاؤس  نینچ  هک  دراد  يداریا  هچ  تفگ : درگاش  درک ؟ روطخ 

ماما دمحموبا  ترـضح  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ : درگاش  ياهتفرگ ؟ دای  اجک  زا  ار  لاؤس  نیا  وگب  نم  هب  یـشاب ، هدیـسر  یلاؤس  نینچ 
اهنت ینانخـس  نینچ  دوزفا : سپـس  یتـفگ ، ار  رما  عـقاو  نوـنکا  تفگ : يدـنک  دوـمرف . يربـهر  رما  نیدـب  ارم  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح 

يهرابرد ار  هچنآ  دـندرک و  نشور  یـشتآ  داد  روتـسد  دوخ  هابتـشا  هب  ندرب  یپ  تیعقاو و  كرد  اب  هاگ  نآ  تسا . نادـناخ  نیا  يهدـنبیز 
گرزب تیـصخش  زا  يزیچ  قوف  هابتـشا  هک  تسا  رکذ  نایاش  دنازوس . دوب ، هدروآ  ریرحت  يهتـشر  هب  دوخ  يهدـیقع  هب  نآرق  ياهضقانت 

ینید ناـیاوشیپ  ناربماـیپ و  یندـل  ملع  شناد و  ربارب  رد  نیرخآ  نـیلوا و  ناـگتخیهرف  نادنمـشناد و  يهـمه  هـچ  رگ  دـهاکیمن ، يدـنک 
نسح ماما  و  هحفص 125 ] دوشیمن [ . هدیجنس  ام  اب  سک  چیه  دحأ . انب  ساقی  ال  دندومرف : هک  نانچ  دنتسین ، شجنـس  لباق  مالـسلامهیلع 

دوـجو نیا  اـب  یلو  تسا . نادرگرـس  ناریح و  ماـما ، ربماـیپ و  دوـجو  نودـب  تیرـشب  ناـهج  دوـمرف : هنیمز  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع 
 - 1 تسا . مارتحا  يهتـسیاش  تهج  دنچ  زا  يدنک  ور  نیا  زا  دناهبترم . الاو  مرتحم و  دنمجرا ، رایـسب  مدرم  ریاس  اب  هسیاقم  رد  نادنمـشناد 

لقعت و يدنمشوه ، تیار ، مهف و  رکفت ، لها  ار  يدنک  ینعی  دوتس ، ار  يو  دومرف ، دزشوگ  ار  وا  هابتشا  هک  یلاح  نیع  رد  مالسلاهیلع  ماما 
 - 2 دیآ . باسح  هب  وا  ندش  قح  میلـست  فاصنا و  يهناشن  دـیاش  هنیمز ، نیا  رد  ار  دوخ  فیلأت  ندـنازوس  اب  يدـنک  تسناد . يرگنفرژ 

265 ياهلاس 252 ، نیب  فالتخا  هب  وا  تشذـگرد  تسا و  يرجه  دودح 185  يهدش  هداز  هک  يدنک  قاحسا  نب  بوقعی  يدنک : عیـشت 
دش و هدنار  رابرد  زا  یـسابع  لکوتم  تفالخ  نامز  رد  يدنک  فلا -  تسا : هعیـش  لیلد  دنچ  هب  ناراگنخیرات  رظن  زا  و  هدـمآ . شراگن  هب 

مان سوواط  نب  دیس  ب -  تسا . هدوب  تخسرس  نمشد  هعیش  اب  لکوتم  هک  ارچ  دنتسناد ، وا  عیـشت  حور  ار  راک  نیا  ببـس  ناخروم  یخرب 
: دیوگیم زاب  دراد ، ترهش  ملع  نیا  رد  تسا و  هعیش  سانشرتخا  نادنمـشناد  زا  وا  تسا : هتـشون  هدرک و  طبـض  بوقعی  نب  قاحـسا  ار  وا 

هتفگ تسرهف »  » رد میدـننبا  دـشابیم . ءزج  جـنپ  رد  ملع  نیا  رد  وا  يهلاسر  تسا ، موجن  شناد  رد  هدیـسر و  اـم  هب  وا  تاـفیلأت  زا  هچنآ 
. تسا موجن  رد  شیوخ  رـصع  يهناگی  اهشناد و  رد  رـصع  لضاف  دوریم ، رامـش  هب  سیق  نب  ثعـشا  نب  دمحم  نادنزرف  زا  هک  وا  تسا :
هتفای و تدالو  هفوک  عیشت  زکرم  تختیاپ و  رد  يدنک  نوچ  ج -  تسا . هدرک  دادملق  هعیـش  نافلؤم  رامـش  رد  ار  وا  زین  ینارهت  گرزب  اقآ 
اب ار  دوخ  ياههلاسر  يدـنک  د -  هحفـص 126 ] تسا [ . هتفرگ  رارق  طیحم  حور و  ریثأت  تحت  اـعبط  هدوب ، وا  دادـجا  ناردـپ و  نطو  هفوک 

نینچ اههلاسر  زا  یخرب  ناـیاپ  رد  يو  تسا . هدرک  متخ  دوریم ، باـسح  هب  ناـنآ  ياـهیگژیو  زا  دـنربیم و  راـک  هب  هعیـش  هک  یتاراـبع 
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هللادمحلا و  : » تسا هتـشاگن  رگید  یخرب  لیذ  و  نیرهاطلا .» هلآ  یفطـصملا و  دـمحم  یلع  ةالـصلا  نیملاعلا و  بر  هللادـمحلا  و  : » دراگنیم
میهد و رارق  وا  ندوب  هعیـش  رب  یمکحم  يهنیرق  میناوتیم  ار  تاریبعت  لیبق  نیا  نیعمجا .» هلآ  یبنلا و  دمحم  یلع  هتاولـص  نیملاعلا و  بر 

[ . 80 . ] میشاب هتشادن  رگید  نئارق  هب  يزاین 

اوران ياهتبسن  زا  ناگتشرف  تسادق 

زا ات  دندش  هدامآ  دندمآ و  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  درگاش ، ود  ناونع  هب  رایـس  نب  دمحم  نب  یلع  دمحم و  نب  فسوی 
: دنتفگ نادرگاش  دش : ماجنا  ریز  بیترت  هب  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  اب  اهنآ  يهرکاذم  دندرگ و  دنمهرهب  ترـضح  نآ  لامک  ملع و 

هانگ شیازفا  ماگنه  ار  ود  نآ  ناگتشرف  هک  دنتسه  ياهتـشرف  ود  [ 81  ] تورام توراه و  دندقتعم  دننکیم و  یگدـنز  ام  دزن  رد  یهورگ 
اب دنتساوخ  دنتفیرف و  ار  هرهز  يهراتس  هتـشرف  ود  نیا  داتـسرف . ایند  هب  يرگید  يهتـشرف  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  دندیزگرب و  اهناسنا ؛ نایم  رد 

. دنکیم باذع  لباب  نیمزرـس  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  دنـشکیم و  مدآ  دـنروخیم و  بارـش  هتـشرف  ود  نیا  نینچمه  دـننک و  انز  هراتـس  نآ 
: دومرف مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  درک . خسم  ار  هرهز  يهراتس  دنوادخ  دنتفرگارف و  ار  وداج  رحـس و  نف  هتـشرف ، ود  نآ  زا  نارحاس 

هحفص دنتسه [ . اهیتشز  رفک و  زا  ظوفحم  موصعم و  ادخ ، فاطلا  وترپ  رد  ادخ  ناگتشرف  اوران ، ياهتبـسن  نینچ  زا  ادخ  هب  مربیم  هانپ 
دننکیمن و تفلاخم  ار  ادخ  نامرف  زگره  اهنآ  [ . » 82 ( ] نورمؤی ام  نولعفی  مهرما و  ام  هللا  نوصعی  ال  : ) دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  [ 127
ار ءایبنا  يهروس  ، 28 ، 27 ، 20 يهیآ 19 ، دننام  رگید  يهیآ  دـنچ  سپـس  دـنیامنیم ». ارجا  لماک ) روط  هب   ) دـناهدش هداد  نامرف  ار  هچنآ 

اهنآ داد ، رارق  نیمز  رد  دوخ  نانیـشناج  ار  ناگتـشرف  نیا  لاعتم  دنوادخ  دومرف : هاگ  نآ  تسا . ناگتـشرف  تمـصع  رگنایب  همه  هک  دناوخ 
بارـش ای  دـنکیم و  انز  ای  دـشکیم ، مدآ  ناماما  ناربمایپ و  زا  سک  چـیه  ایآ  دنتـسه ، مالـسلامهیلع  ناـماما  ناربماـیپ و  دـننامه  اـیند  رد 

نم انلسرا  ام  و  : ) دیامرفیمن دنوادخ  رگم  تسا ، هدرکن  رشب  سنج  زا  ماما  ای  ربمایپ  زا  یلاخ  ار  ایند  دنوادخ  هک  دینادیمن  ایآ  دشونیم !؟
«. میدرکیم یحو  اهنآ  هب  هک  ار  اهيدابآ  زا  ینادرم  زج  میداتسرفن ، وت  زا  لبق  ام  و  [ . » 83 ( ] يرقلا لها  نم  مهیلا  یحون  الاجر  الا  کلبق 

اهنآ هکلب  هداتـسرفن ، دنوش  نیمز  نامکاح  نایاوشیپ و  هک  نیا  ناونع  هب  نیمز  يوس  هب  ار  ناگتـشرف  هک  دهدیم  ربخ  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  تسین . هتشرف  سیلبا ، نیاربانب  دنتفگ : نادرگاش  تسا . هداتسرف  یحو ) ندناسر  يارب   ) ناربمایپ يوس  هب  ار 

نم ناک  سیلبا  الا  اودجـسف  مدال  اودجـسا  ۀکئالملل  انلق  ذا  و  : ) دیامرفیم دـنوادخ  هک  دیاهدینـشن  ایآ  تسا ؛ ناینج  زا  وا  هکلب  هن ، دومرف :
سیلبا زج  دندرک  هدجـس  یگمه  اهنآ  دینک ، هدجـس  مدآ  رب  میتفگ  ناگتـشرف  هب  هک  ار  ینامز  دیرآ  دای  هب  [ » هحفص 128 [ . ] 84 ( ] نجلا

هک درک  لـقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  وا  مالـسلاهیلع و  یلع  ناـنمؤمریما  مدـج  دوـب . نج  زا  سیلبا  نیارباـنب  دوـب .» نج  زا  هک 
هب هک  نآ  زا  دعب  رگم  دوبن  دنوادخ  شنیزگ  دـیزگرب و  ار  برقم  ناگتـشرف  ناربمایپ و  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـنوادخ  : » دومرف
هک نانآ  هب  دنوریمن و  نوریب  تمـصع  میرح  زا  دندرگیمن و  جراخ  دنوادخ  نامرف  يهرطیـس  تیالو و  زا  هک  تشاد  یهاگآ  اهنآ  لاح 
هب هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دناهدرک : تیاور  ام  يارب  دـنتفگ : نادرگاش  دـندنویپیمن .» دنتـسه ، یهلا  باذـع  راوازس 

ار وا  تماما  اهنآ  زا ) یـضعب  ، ) دومن هضرع  ناگتـشرف  زا  نوگانوگ  ياهتعامج  رب  ار  وا  تماـما  درک ، حیرـصت  مالـسلاهیلع  یلع  تماـما 
نینچ هک  ادـخ  هب  مربیم  هانپ  دومرف : مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دـندش . خـسم  اـههغابروق  تروص  هب  هاـنگ  نیا  رثا  رب  دـنتفریذپن و 

رفک ادخ  هب  ناربمایپ ، زا  تروص  نیا  رد  ایآ  دنتـسه . ادخ  نالوسر  ادخ و  ناربمایپ  دننام  ناگتـشرف  دـنهدیم ؛ تبـسن  ام  هب  ار  ییاهغورد 
میظع و ناگتشرف  نأش  دنزیمن ، رس  رفک  ناگتشرف  زا  نینچمه  دومرف : مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هن . دنتفگ : نادرگاش  دنزیم ؟ رس 

[ . 85 . ] دنشابیم رود  هب  اوران  ياهتبسن  نیا  زا  تسا و  دنمجرا  ناشماقم 

درم نز و  ثرا  توافت  يهفسلف 
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يرکسع نسح  ماما  زا  درکیم  لابند  ار  يدام » ءاجوعلایبا  نبا   » ياهیشارت لاکشا  هک  یکفهف  مان  هب  یـصخش  دنکیم : تیاور  مشاهوبا 
داهج و نز ، رب  دومرف : خساپ  رد  ترضح  نآ  دریگیم ؟ مهس  ود  درم  دربیم و  مهس  کی  ثرا ) رد   ) هراچیب نز  ارچ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع 

نیا متفگ : دوخ  اب  دیوگیم : مشاهوبا  هحفـص 129 ] تسا [ . اهدرم  يهدهع  رب  روما  نیا  یلو  تسین ، هلقاع ) يهید   ) هید رـسمه و  جراخم 
ار بلطم  نیا  هک  نآیب  تفگ ، وا  هب  ار  خـساپ  نیمه  ترـضح  نآ  دوب و  هدیـسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ءاـجوعلایبا » نبا   » ار هلأـسم 

ناـماما اـم  خـساپ  تسا و  ءاـجوعلایبا  نبا  لاؤـس  ناـمه  نیا  يرآ ، دوـمرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  هاـگان  مـنک . راـهظا 
اب ام  درف  نیتسخن  تسا و  هدـش  يراج  یلوا  نابز  هب  هک  ددرگیم  يراـج  یمکح  نخـس و  اـم  نیرخآ  ناـبز  رب  تسا ، یکی  مالـسلامهیلع 
رد مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرترب  لضف و  هتبلا  دنـشابیم ، يواسم  تماـما  ملع و  رظن  زا  اـم  رفن  نیرخآ 

[ . 86 . ] تسا ظوفحم  دوخ  ياج 

قوقح قالخا و  سرد 

هب زین  ار  قوـقح  قـالخا و  سرد  یمالـسا  فراـعم  هقف و  سیردـت  رب  هوـالع  دوـخ  هیملع  يهزوـح  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
نآ بتکم  زا  ریز ، سرد  هب  اتـسار  نیا  رد  تخاسیم . انـشآ  نیتسار  عیـشت  هاگدید  زا  قوقح  بادآ  هب  ار  اهنآ  تخومآیم و  شنادرگاش 

سیردت نینچ  ترضح  نآ  دندوب ، هداد  ارف  شوگ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تانایب  هب  اپارس  نادرگاش  دینک . هجوت  لامک  ملع و  درم  گرزب 
دنوادـخ هاگـشیپ  رد  دـنکیم  نیمأـت  ار  اـهنآ  ياـهزاین  دسانـشیم و  ار  دوـخ  ینید  ناردارب  قوـقح  هـمه  زا  رتـهب  هـک  سک  نآ  درکیم :

نایعیش زا  نیتسار و  ياهناسنا  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  دنک  عضاوت  شینید  ناردارب  ربارب  رد  ایند  رد  هک  یسک  تسا و  نارگید  زا  رتدنمجرا 
زا تساخرب و  ترـضح  نآ  دندش ، مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  نامهم  يدنزرف  ردپ و  يزور  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  یقیقح 

هحفص رضاح [  اذغ  دیبلط ، اذغ  سپـس  تسـشن ، اهنآ  يورهبور  رد  دوخ  دیناشن و  سلجم  ردص  رد  ار  اهنآ  درک و  مارتحا  لابقتـسا و  اهنآ 
عنام وا  دزیرب . ردپ  نامهم  درم  نآ  تسد  هب  ات  تفرگ  ار  هباتفآ  دوخ  مالغ  ربنق  زا  سپـس  دندروخ ، اذـغ  نآ  زا  رفن  ود  نآ  دـندرک و  [ 130

ایآ نانمؤمریما ! يا  دیزیرن ، بآ  امـش  دوشیم ، تراسج  میامـش . ياپ  كاخ  نم  هک  درک  يراسکاخ  تخادـنا و  كاخ  هب  ار  دوخ  دـش و 
مزیریم هک  یبآ  اب  ار  تیاهتسد  نیشنب و  دومرف : مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  يزیرب ؟ بآ  نم  تسد  هب  ماقم  نآ  اب  وت  درگنب  ادخ  هک  تساور 

نآ تمدـخ  نیا  زا  شروظنم  دـنکیم و  تمدـخ  وت  هب  يرترب  راهظا  یبلط و  قوفت  نودـب  نم  تینید ؛ ردارب  هک  دـنیبیم  دـنوادخ  يوشب ،
هب ار  وت  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تسـشن ، درم  نآ  دـننک . تمدـخ  ار  وا  یهلا  کلامم  لها  ایند و  لـها  ربارب  هد  تشهب  رد  هک  تسا 

ار تتـسد  نیـشنب و  شمارآ  لامک  اب  ياهنوگ  هب  ياهدناسر  وت  يرازگتمدـخ  راختفا  هب  ارم  ياهتخانـش و  ار  نآ  هک  وت  رب  مدوخ  میظع  قح 
وا تسد  تخیر و  بآ  مالسلاهیلع  یلع  تسشن و  هنوگ  نامه  درم  نآ  یتسشنیم . هنوگ  نامه  تسشیم ، ار  وت  تسد  ربنق  رگا  هک  يوشب 

ار شتـسد  دوـب ، نم  دزن  رد  اـهنت  درم ، نـیا  رـسپ  رگا  مرـسپ ! دوـمرف : داد و  هـیفنح  دـمحم  شرـسپ  هـب  ار  هباـتفآ  غارف ، زا  سپ  تسـش . ار 
ار ردپ  تسد  ردپ  دوش ، راتفر  يواسم  روط  هب  رـسپ  ردپ و  نیب  درادن  تسود  دنوادخ  دنـشابیم ، مه  اب  شردـپ  دزن  نوچ  یلو  متـسشیم ،

يرکـسع نسح  ماـما  دوـمن . ارجا  ار  شراوـگرزب  ردـپ  روتـسد  هیفنح  دـمحم  يوـشب . ار  درم  نیا  رـسپ  تـسد  مرـسپ ! وـت  کـنیا  تـسش ،
یلع زا  هنوگ  نیا  یقوقح  روما  رد  هک  یسک  اقح ؛ یعیشلا  وهف  کلذ  یلع  ایلع  عبتا  نمف  دومرف : ابیز  يارجام  نیا  نایب  زا  سپ  مالـسلاهیلع 

هحفص 131 ] [ . ] 87 . ] تسا یقیقح  يهعیش  دنک ، يوریپ  مالسلاهیلع 

یبصان ندش  هعیش 

يرکـسع نسح  ماـما  یبـیغ  ياـهشرازگ  یملع و  تاـماقم  دروـم  رد  مه  راـنک  رفن  دـنچ  اـم  تفگ : هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نب  دـمحم  زا 
: تفگ تفرگ و  هرخسم  هب  ار  ام  راتفگ  دوب ، تلاسر  نادناخ  تخسرس  نانمشد  زا  هک  اهیبصان  زا  یکی  میدرکیم ، تبحـص  مالـسلاهیلع 
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ار وا  تیناقح  داد ، ار  هتـشون  نآ  رد  نم  لئاسم  خساپ  وا  رگا  مسیونیم ، ترـضح  نآ  يارب  ار  ياهتـشون  دادـم  گنر  بکرم و  نودـب  نم 
هب میتشون و  ییاههمان  رد  ار  دوخ  لئاسم  زین  ام  تشون ، ياهگرب  يور  ار  دوخ  لئاسم  وا  منامیم . یقاب  دوخ  يهدیقع  رب  هنرگ  مریذـپیم و 

طوبرم يهگرب  رد  داد و  شاهمان  باوج  رد  ار  ام  يهمه  لئاسم  خساپ  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  میدرک . هناور  ترضح  نآ  رـضحم 
بجعت زا  دـید ، ار  شاهمان  باوج  یبصان ، درف  نآ  هک  یتقو  دوب . هتـشون  ار  وا  ردـپ  مان  وا و  مان  وا ، لئاسم  هب  خـساپ  رب  هوالع  یبصاـن ، هب 
قیدصت ار  ترضح  نآ  یلاع  لامک  ملع و  تماما و  ماقم  تیناقح  ندمآ ، شوه  هب  زا  سپ  تفر و  شوه  زا  هک  يروط  هب  دش ، هدزتریح 

[ . 88 . ] دیدرگ وا  نایعیش  وزج  دومن و 

ینآرق لاؤس  کی  هب  خساپ 

اجنآ تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  هجیلو »  » يهژاو زا  روظنم  مدرک : لاؤس  ياهمان  نمـض  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  زا  دیوگیم : دمحم  نب  نایفس 
ادخ و زا  ریغ  هک  یـصلخم  نادـهاجم  نآ  [ . » 89 ( ] ۀـجیلو نینمؤملا  هلوسر و ال  هللا و ال  نود  نم  اوذـختی  مل  و  : ) دـیامرفیم دـنوادخ  هک 

[ ؟ دـننایک هیآ  نیا  رد  ناـنمؤم ،»  » زا روظنم  هک  مدرکیم  رکف  دوـخ  اـب  و  دـندادن ». رارق  دوـخ  رارـسا  مرحم  ار  ناـنمؤم  زا  ریغ  شلوـسر و 
بـصن قحاـن  هب  وا  ياـج  هب  هک  تسا  قح  ماـما  ریغ  هجیلو ،» : » تشوـن نینچ  نم  يهماـن  باوـج  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  هحفص 132 ]

ادخ زا  هک  دنقحرب ، ناماما  نانمؤم  نآ  هک  نادب  دننایک ؟ قوف  يهیآ  رد  نانمؤم »  » زا روظنم  هک  تشذگ  ترطاخ  رد  هک  نیا  اما  دوشیم و 
يرکـسع نسح  ماـما  خـساپ  قبط  نیارباـنب ، [ . 90 . ] دریگیم رارق  ادـخ  لوـبق  هزاـجا و  دروـم  اـهنآ  ناـما  دــنریگیم و  ناـما  مدرم ، يارب 

يربـهر هب  ار  قحاـن  ناـماما  قـح ، رب  ناـماما  لوـسر و  ادـخ و  ربارب  رد  هک  یـصلخم  نادـهاجم  : » دوـشیم نـینچ  هـیآ  ینعم  مالـسلاهیلع ،
دنریگیمن .»

هدیقع نادزد  ربارب  رد  تیعطاق 

ماما هک  ینیوزق » متاح  نب  سراف   » مان هب  نارازگتعدب  زا  یکی  تشاد ، یگنهرف  تازرابم  تالغ ، نارازگتعدـب و  اب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما 
یلو دش ، ریگتسد  دینجوبا  تشک . روطاس  اب  ار  وا  دینجوبا  دومن . وا  مادعا  رومأم  ار  دینجوبا »  » مان هب  شناتسود  زا  یکی  مالـسلاهیلع  يداه 

نییعت ياهنایهام  قوقح  دـینجوبا  يارب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  نامز  رد  دـیدرگ . دازآ  دـشن ، هماقا  وا  ندوب  لتاق  رب  ياهناشن  لـیلد و  نوچ 
ادا ار  وا  قوقح  ات  داد  روتسد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  تداهـش  زا  سپ  دیدرگیم ، تخادرپ  وا  هب  دش و 

هتخادرپ ترضح  نآ  رمع  رخآ  ات  قوقح  نیا  دیزادرپب و  ار  وا  يهنایهام  قوقح  هک  تشون  همان  شاهدنیامن  يارب  هراب  نیا  رد  یتح  دننک و 
شالت رازگتعدب  تعدب و  يدوبان  يارب  هک  یناسک  هب  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  دهدیم  ناشن  یخیرات  زارف  نیا  [ . 91 . ] دشیم

. ] دشاب هتشادن  دوجو  ناناملسم  نیب  رد  يرازگتعدب  ات  تسا  هدرکیم  يدج  تیامح  نانآ  زا  هتشاد و  صاخ  تمحرم  تیانع و  دناهدرک ،
هحفص 133 ]

نایفوص ربارب  رد  يرکسع  نسح  ماما 

، سابل رظن  زا  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  دننام  مالـسلاهیلع  ناماما  دوبن ، بوخ  مالـسا  ردص  رد  ناناملـسم  يداصتقا  عاضوا  هکنیا  هب  رظن 
ماما رصع  رد  ناناملسم  يداصتقا  عاضوا  یلو  درذگن . تخس  نادنمتسم  رب  ات  دنتسیزیم  ياهداس  نییاپ و  رایـسب  حطـس  رد  نکـسم  اذغ و 

نکـسم اذغ و  سابل و  زا  طسوتم ، دـح  رد  مالـسلامهیلع  ناماما  ور  نیا  زا  دوب . بوخ  دـعب ، هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مالـسلاهیلع و  رقاب 
رد دیـشوپ و  سردـنم  هنهک و  ساـبل  دـیاب  هشیمه  مالـسا  رظن  زا  هک  نیا  لاـیخ  هـب  شنم  یفوـص  یفوـص و  یهورگ  دـندرکیم . هدافتـسا 

لاکـشا نیا  دـندرکیم . لاکـشا  مالـسلامهیلع  ناماما  هب  یتح  دـندوب و  هدرک  تسرد  یـصاخ  بتکم  دوخ  يارب  تسیز  عضو  نیرتهداـس 
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نیا ناراذگناینب  زا  يروث  نایفس  تفای . همادا  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  ات  راکـشآ و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـصع  زا  یـشارت 
، دمآ مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  میهاربا » نب  لماک   » مان هب  اهشنمیفوص  زا  یکی  ساسا ، نیمه  رب  دوب . یفارحنا  يهدـیا 

يردارب هب  ار  ام  هاگ  نآ  دشوپیم و  ابیز  مرن و  سابل  ادخ  یلو  تفگ : دوخ  شیپ  دید ، شنت  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دیفـس  سابل  هک  یتقو 
بل رب  هدنخ  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دیامنیم ؟ یهن  فیطل  مرن و  ياهسابل  ندیـشوپ  زا  دـنکیم و  توعد  راثیا  و 
لماک هب  هاگ  نآ  دش ، ادیپ  ور ، سابل  ریز  رد  نشخ  هایس  سابل  هاگان  دز ، الاب  ار  شنیتسآ  دناوخ و  ار  میهاربا  نب  لماک  لد  فرح  تشاد ،

فیطل مرن و  سابل  نیا  و  تسا . ادخ  يارب  ماهدیـشوپ ، میاهـسابل  ریز  رد  هک  نشخ  هایـس  سابل  نیا  مکل ؛ اذه  اذـه هللا و  دومرف : میهاربا  نب 
يرکـسع نسح  ماـما  هب  هحفــص 134 ] [ . ] 92 . ] مدـش هدنمرـش  مالـسلاهیلع  ماما  خـساپ  زا  دـیوگیم : میهاربا  نب  لـماک  تسامـش . يارب 

ناماما مان  هب  هدومن و  دوخ  يهتفیرف  ار  یعمج  ییامندوخ ، يزاب و  یفوص  اـب  لـاله » نب  دـمحا   » ماـن هب  یـصخش  دیـسر  ربخ  مالـسلاهیلع 
یکی زین  وا  هک  تفایرد  قیقحت  زا  سپ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دیامنیم . فرحنم  ار  اهنآ  دزاتیم و  نایعیـش  فاص  هدیقع  هب  مالـسلامهیلع 
هدایپ ياپ  اب  راب  وا 54  دنتفگیم : دنیامن و  یفرعم  راکتـسرد  ار  وا  دنتـساوخیم  یـضعب  هک  نیا  اب  تسا ، هدیقع  نادزد  نارازگتعدـب و  زا 

؛ عنصتملا یفوصلا  اورذحا  تشون : قارع  رد  شناگدنیامن  يارب  تیعطاق  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تسا و ... هتفر  هکم  هب  جح  ماجنا  يارب 
رد مالسلاهیلع  ماما  هکلب  ات  دنداتسرف  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دزن  ار  الع » نب  مساق   » یعمج دینک . يرود  نیغورد  یگتخاس و  یفوص  نآ  زا 

ار وا  شیادخ  هک  لالهنبا  نیغورد ، صخـش  نیا  دروم  رد  ام  رما  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دنک . رظن  دـیدجت  لاله  نب  دـمحا  دروم 
رد يأر  دادبتـسا  اب  ام  تیاضر  هزاجا و  نودب  وا  دریگیمن . سپ  ار  وا  شزغل  دزرمآیمن و  ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دیـسر ، امـش  هب  دزرماین 

ربـص اـم  دتـسرفب . خزود  هب  ار  وا  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  دـنکیم . راـتفر  دوخ  یناـسفن  ياـهسوه  قبط  تسا و  هدرک  تلاـخد  اـم  روما 
نمض مشاهوبا ، هب  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  رگید ، دروم  رد  و  [ . 93 ...« ] دنک هاتوک  ار  وا  رمع  ام  نیرفن  رثا  رب  دنوادخ  ات  مینکیم 

و مهرذحیلف ، مهکردأ  نمف  نیدحلملا ، ۀلخن  یلا  ةاعدـلا  و  نینمؤملا ، قیرط  عاطق  مهنا  الأ  دومرف : ناکلـسم  یفوص  شنزرـس  رد  يراتفگ 
. دنناوخیم ارف  نادحلم  هار  هب  هحفص 135 ] ار [  مدرم  دنتسه و  نانمؤم  هار  رس  رب  هندرگ  رس  نادزد  نانآ  دیشاب  هاگآ  هنامیا ؛ هنید و  نصیل 

[ . 94 . ] دیامن ظفح  اهنآ  دنزگ  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  دنک و  يرود  اهنآ  زا  امتح  دیاب  دش  ورهبور  اهنآ  اب  هک  سک  ره 

ناتسرپ هناگود  ربارب  رد  يریگعضوم 

نانخس زا  یضعب  متفر ، ارماس  رهش  هب  سپس  مدوب ، هدرک  وگوتفگ  هرظانم و  تسرپ  هناگود  يدرم  اب  زاوها  رد  دیوگیم : عیبر  نب  دمحم 
يهناخ رد  نم  دوب ، تقو  يهفیلخ  اب  مدرم  یمومع  تاقالم  هک  يزور  دوب .) هتفریذپ  ار  نآ  ملد  و   ) دوب هدیبسچ  ملد  هب  تسرپ  هناگود  نآ 

هب شاهبابس  تشگنا  اب  درک و  هاگن  نم  هب  دیدرگ و  دراو  هفالخلاراد  زا  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  مدوب ، هتسشن  بیـضخ » نب  دمحا  »
وا يهتـساخرب  لد  زا  راتفگ  تبالـص و  تیعطاق و  ربارب  رد  نانچ  نآ  نم  «. ) تسا درف  اتکی و  تسا ، اـتکی  ادـخ  : » دومرف درک و  هراـشا  نم 
رد رامیب  دـنتفر ، شتدایع  هب  نایعیـش  زا  رفن  ود  دوب ، نارگن  ناشیرپ و  [ . 95 . ] مداتفا نیمز  رب  هدـش و  شوهیب  هک  متفرگ  رارق  ریثأت  تحت 
(، منکیمن هانگ  زین  نم  و   ) دریگب سپ  هداد ) نم  هب  هانگ  ربارب  رد  هک   ) ارم يرامیب  دـیهاوخب  ادـخ  زا  تفگ : اهنآ  هب  درکیم  هلان  هک  یلاح 

رامیب تساجک ؟ همان  نآ  دـنتفگ : ناگدـننکتدایع  دـیناسرب . ترـضح  نآ  هب  ار  نآ  افطل  ماهتـشون ، مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  يارب  ياهماـن 
هاگان دـنناوخب ، ات  دـندوشگ  ار  نآ  دنتـشادرب و  ار  هماـن  نآ  ناگدـننکتدایع  مناوخیم . نآ  يور  زاـمن  هک  تسا  یـشرف  ریز  داد : باوج 

یتمالس و ادخ  هاگرد  زا  میدناوخ و  ار  وت  يهمان  : » تسا هدش  هداد  نینچ  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  بناج  زا  همان  نآ  خساپ  دندید 
و ال نک ... رکش  دمح و  ار  هحفص 136 ] ادخ [  داد ، دهاوخ  رمع  وت  هب  رگید  لاس  هن  لهچ و  دنوادخ  میتساوخ ، ار  وت  شزغل  نتفرگ  سپ 

هچنآ دـنوادخ  اریز  ددرگ ، هاتوک  ترمع  هک  شابن  نآ  زا  نمیا  يدرک ، هانگ  رگا  دـیری ؛ ام  لعفی  هللا  ناف  كرمع ، رتبی  نأ  تأسأ  نإ  نمأت 
هداد دوخ  طخ  اب  ار  وت  خـساپ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  دـنداد  تراشب  رامیب  هب  ناگدـننکتدایع  دـهدیم . ماجنا  دـهاوخب  ار 
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يهدنیامن يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  فرط  زا  زور  هس  زا  سپ  داد و  هقدص  ار  شلاوما  تساخرب و  مد  نامه  دـش و  لاحـشوخ  رامیب  تسا .
، دوب هداد  هقدص  ار  هچنآ  ربارب  هس  یلاوما  هلاوح ، نآ  قباطم  دیسر و  شتـسد  هب  یناناگرزاب  زا  ياهلاوح  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

نـسح ماما  يهماـن  باوج  رد  هک  یهجوت  دروم  يهتکن  [ . 96 . ] داد همادا  يداش  یتمالـس و  لامک  اب  دوخ  یگدنز  هب  دـیدرگ و  شبیـصن 
، هتفای نانیمطا  نآ  هب  بیغ  هار  زا  ناسنا  هک  يرمع  هب  یتح  دیابن  ددرگیم ، رمع  یهاتوک  بجوم  هانگ  هک  تسا  نیا  هدش  رکذ  مالسلاهیلع 

دنکیم . ضوع  ار  ادخ  يهدارا  هدش و  ادخ  مشخ  بجوم  هانگ  رورغ و  اریز  ددرگ ، رورغم 

ناهج نایعیش  هب  تحیصن 

نآ زا  راگدنام  یناهج و  يهیمالعا  نوچمه  تحیـصن  نیا  درک ، تحیـصن  يروما  تیاعر  هب  ار  نایعیـش  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
مکیصوا میروآیم : اجنیا  رد  هدام  هدزاود  تحت  ترضح  نآ  ياهشرافـس  رکذ  اب  ار  نآ  همجرت  ام  هک  تسا  نایعیـش  يهمه  هب  ترـضح 

 - نید 2 رد  یتسیز  كاـپ  يراـکزیهرپ و  هب   - 1 منکیم : شرافـس  تیـصو و  ار  امـش  داهتجالا هللا و ،... مکنید و  یف  عرولا  و  هللا ، يوقتب 
ياههدجس  - 4 دـب . ای  دـشاب  کین  شبحاص  هاوخ  شبحاـص ، هب  تناـما  ندـنادرگزاب   - 3 هحفـص 137 ] ادـخ [  يارب  شالت  شـشوک و 

نم تسا و  نایعیش  زا  صخش  نیا  دنیوگیم : مدرم  دیداد ، ماجنا  ار  کین  ياهراک  نیا  امـش  رگا  ناگیاسمه  اب  يراتفر  کین  ینالوط 5 - 
بلج ام  يوس  هب  ار  اـهیتسود  دیـشابن 7 -  ام  گنن  يهیام  دیـشاب ، ام  تنیز  انیـش ... انیلع  اونوکت  انیز و ال  انل  اونوک   - 6 موشیم . دنسرخ 

زا ام  دنهد  تبسن  ام  هب  يدب  هنوگ  ره  و  میتسه ، نآ  لها  ام  دنهد  تبسن  ام  هب  یبوخ  هنوگره  هک  ارچ  دییامن ، عفد  ام  زا  ار  اهیتشز  دینک ،
8 یکاپ . تراهط و  ادخ  بناج  زا  یتبسن و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  و  تسا ، یقح  نآرق  ادخ  باتک  رد  ار  ام  میتسه . رود  هب  نآ 

هللا یلص  یبنلا  یلع  ةالصلا  و  نآرقلا ، ةوالت  و  توملا ، رکذ  هللا و  رکذ  اورثکا  تسا . وگغورد  دنک ، تماما  ماقم  ياعدا  سک  ره  ام  زج  - 
. دیشاب گرم  دای  رد  رایسب   - 10 دینک . دای  رایـسب  ار  ادخ   - 9 تانسح : رشع  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  ةالـصلل  ناف  هلا ، هیلع و 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  تاولص  هک  دیتسرفب  تاولص  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  رایـسب  و   - 12 دینک . توالت  ار  نآرق  رایسب   - 11
رد و  دیراپـسب ، رطاخ  هب  ارم  ياهشرافـس  مالـسلا ؛ مکیلع  أرقا  هللا و  مکعدوتـسا  و  هب ، مکتیـصو  ام  وظفحا  تسا . شاداـپ  هد  ياراد  هلا  و 
زا ار  ام  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دوجو  تکرب  هب  ایادـخ ! [ . 97 . ] امش رب  مالـس  مراپـسیم و  ادخ  هب  ار  امـش  دینک ، تیاعر  لمع 

نسح ماما  [ . 98 . ] نیمآ زاس ، دنمهرهب  شاهدنزاس  تانایب  زا  يراتفر و  يهویـش  زا  هدب و  رارق  هحفص 138 ] ترـضح [  نآ  صلاخ  ناوریپ 
، هدیـسر ارف  اـم  تبیغ  هک  داد  روتـسد  نایعیـش  هب  نیعبرا ، ثیدـح  قـبط  شرمع  لاـس  نیرخآ  يرجه  لاس 260  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع 

ياهیقت هک  نونکا  یگشیمه . هن  دوب ، یعطقم  روتـسد ، نیا  هک : نیا  هجیتن  [ . 99 . ] ام رما  روهظ  ماگنه  ات  دـینک  پچ  تسد  رد  ار  اهرتشگنا 
هک نیا  بلطم  نیا  دـییأت  دـبای . همادا  ندرک ) تسار  تسد  هب  رتشگنا   ) هلا هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ناـمه  دـیاب  تسین ، دروم  نیا  رد 

2 زور . هنابـش  يهلفان  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  ماجنا   - 1 تسا : زیچ  جنپ  نمؤم  ياههناشن  : » دومرف مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دوخ 
هللا مسب  ندناوخ  دنلب   - 5 كاخ . رب  هدجس   - 4 ندرک . تسار  تسد  هب  رتـشگنا   - 3 نیعبرا . رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دقرم  ترایز  - 

يرکف طخ  عطق  يارب  یـسابع  سوحنم  میژر  راشف  يروتاتکید و  تدش  رگناشن  زین  ولبات  نیا  يرآ ، [ . 100 « ] تافخا رهج و  ياهزامن  رد 
ندرک توف  اب  ناوتیم  ار  دیـشروخ  رون  ایآ  دـننک ، شوماخ  ناهد  ندرک  توف  اب  ار  ادـخ  رون  دنتـساوخ  اهنآ  یلو  تسا ، تماـما  عیـشت و 

هحفص 139 ] درک [ !؟ شوماخ 

هنامیکح نانخس 

فحت  » رد مییامنیم . هراشا  اهنآ  زا  یـشخب  هب  ام  هک  تسا  هدومرف  نایب  يرایـسب  رابررد  ابیز و  نانخـس  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
كرت نم  سانلا  دـهزأ  ضئارفلا . یلع  ماقأ  نم  سانلا  دـبعأ  ۀهبـشلا . دـنع  فقو  نم  ساـنلا  عروا  دومرف : شترـضح  تسا : هدـمآ  لوقعلا »
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هک تسا  یـسک  مدرم  نیرتدباع  دنک ، فقوت  ههبـش  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاسراپ  بونذلا . كرت  نم  اداهتجا  سانلا  دـشأ  مارحلا ،
هک یـسک  تسا  رتشیب  شتقـشم  شـشوک و  مدرم  يهمه  زا  دنک و  كرت  ار  مارح  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـهاز  دراد ، اپ  هب  ار  ضئارف 
نآ رد  ار  ادخ  هک ، نیا  رگم  تسین  هیلب  چیه  اهب . طیحت  ۀمعن  اهیف  الا و هللا  ۀیلب  نم  ام  دومرف : شترـضح  نینچ  مه  دـنک . كرت  ار  یـصاعم 

كرت ار  قح  يزیزع  چیه  زع . الا  لیلذ  هب  ذخأ  لذ و ال  الا  قحلا  كرت  ام  دومرف : رگید  ياج  رد  زاب  و  دنک . هطاحا  ار  نآ  هک  تسا  یتمعن 
عفن هللااب و  نامیالا  ءییـش : امهقوف  سیل  ناتلـصخ  دومرف : نینچ  مه  دش . زیزع  تفرگ  ار  قح  هک  یلیلذ  ره  دـش و  لیلذ  هک  نیا  رگم  درکن 

: دومرف نینچ  مه  هحفص 140 ] ینید [ . ناردارب  هب  ندیناسر  عفن  یلاعت و  يادخ  هب  نامیا  تسا : اهتلصخ  نیرتالاب  تلـصخ  ود  ناوخالا .
دننکیم تئرج  وت  رب  هک  نکم  حازم  دوریم و  وت  نسح  یبوخ و  سپ  نکم  لادج  کیلع . يرتجیف  حزامت  و ال  کئاهب ، بهذـیف  رامت  ال 

میکح ناهد  تسوا و  ناهد  رد  قمحا  بلق  هبلق . یف  میکحلا  مف  همف و  یف  قمحألا  بلق  دومرف : مامه  ماما  نآ  نینچ  مه  دـنوشیم . ریلد  و 
رد لوا  میکح  صخـش  سکع  هب  هن ، اـی  دوـب  حالـص  مـالک  نیا  هک  دـنکیم  لـمأت  ملکت  زا  سپ  قـمحا  صخـش  ینعی  تسا . وا  بـلق  رد 
دزن یلاحشوخ  راهظا  نوزحملا . دنع  حرفلا  راهظا  بدألا  نم  سیل  دومرف : شترـضح  دیوگیم . نخـس  دعب  دنکیم  لمأت  مالک  تیحالص 

ال دومرف : يرگید  نخس  رد  شترضح  شیوخ  دنزرف  يور  رب  هسوب  نزم  شیپ  هدنکفا  رس  یمیتی  ینیب  وچ  تسین . بدا  زا  نیگمغ  صخش 
هاخأ ظعو  نم  دومرف : شترـضح  نکم . مارکا  تسا  راوشد  قاش و  وا  رب  هک  يزیچ  نآ  رطاـخ  هب  ار  صخـش  هیلع . قشی  اـمب  لـجرلا  مرکت 

هداد و تنیز  ار  وا  تقیقح  رد  دهد ، دـنپ  هظعوم و  یناهنپ  رد  ار  دوخ  ینید  ردارب  سک  ره  هناش . دـقف  ۀـینالع  هظعو  نم  و  هناز ، دـقف  ارس 
: دومرف شترضح  هحفـص 141 ] تسا [ . هدرک  راوخ  هتفرگ و  هدرخ  وا  رب  تقیقح  رد  دهد ، دـنپ  ار  وا  اراکـشآ  مدرم و  لباقم  رد  سک  ره 
رد ینک و  مالس  يرذگب ، هک  یسک  ره  رب  هک  تسا  عضاوت  زا  سلجملا . فرـش  نود  سولجلا  هب و  رمت  نم  لک  یلع  مالـسلا  عضاوتلا  نم 

يرگید نخس  رد  شترضح  تسا . یهلبا  يهناشن  اجیب  هدنخ  دومرف : نینچمه  ینیشنب . تسا ، سلجم  فیرـش  ناکم  زا  رتتسپ  هک  ییاج 
وت هب  ار  وت  يدـب  ینعی   ) دـهد تبـسن  وت  هب  ار  وت  هانگ  هک  تسا  یـسک  وت  ناردارب  نیرتهب  کیلإ . کـبنذ  بسن  نم  کـناوخإ  ریخ  دومرف :

هحفص تشحو [ . مدرم  زا  دنکیم  سنا  دریگ  ادخ  هب  هک  یسک  ره  سانلا  نم  شحوتسا  هللااب  سنا  نم  دومرف : يرگید  ياج  رد  و  دیوگ .)
[ 142

يرکسع نسح  ماما  تداهش 

یتخبون لهسیبا  تدایع 

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  تمدخ  دیوگ : یتخبون  یلع  نب  لیعامسا  لهسیبا  تسا : هدمآ  هللا  همحر  یسوط  خیش  تبیغ »  » باتک رد 
تمدـخ ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هک  دوخ -  مداخ  دـیقع »  » هب راوگرزب  نآ  دوب . هدـش  يرتسب  افج  مس  رثا  رد  شترـضح  مدـش . فرـشم 

تجح ترضح  ردام  لیقص ، دناشوجب . یکطـصم  بآ  ات  دومن  رما  دوب -  هدیرورپ  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هدومن و 
هب هساـک  دـیزرل و  شکراـبم  تسد  دـماشایب ، تساوـخ  داد . ترـضح  نآ  تـسد  هـب  ار  هساـک  دروآ و  ماـما  يارب  ار  بآ  نآ  مالـسلاهیلع 
دزن ار  وا  تسا  هدجـس  لاح  رد  یکدوک  وش ، قاتا  نیا  دراو  دومرف : دیقع  هب  داهن و  نیمز  رب  ار  هساک  دروخ و  شنینزان  يایانث  ياهنادند 

نآ رب  تسا ، هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  هبابـس  تشگنا  هداهن و  هدجـس  هب  رـس  یکدوک  مدـید  مدـش ، لخاد  تفگ : دـیقع  رواـیب . نم 
دمآ لیقص  شردام  دیوگ : دناوخیم . ار  امش  نم ، يالوم  مدرک : ضرع  درک ، مامت  ار  زامن  نوچ  داد ، باوج  نم  هب  مدرک  مالس  ترضح 

راوگرزب ردـپ  تمدـخ  هب  كدوک  نآ  نوچ  دـیوگ : لهـسوبا  دروآ . مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شردـپ  دزن  تفرگ و  ار  شتـسد  و 
ام دعجم و  هدیچیپ و  مه  هب  شرس  يوم  دشخردیم و  رون  زا  هک  دراد  ینشور  كرابم  گنر  مدید  وا و  رب  مدرک  هاگن  درک . مالـس  دیـسر 

دیس يا  دومرف : تسیرگ و  داتفا  راوگرزب  نآ  رب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  رظن  هک  نیمه  تسا . هداشگ  شیاهنادند  نیب 
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ناگدید رون  هحفـص 143 ] تسا [ . هدـش  کیدزن  متافو  ینعی  موریم  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  نم  انامه  هدـب  بآ  نم  هب  دوخ ! تیب  لها 
ردـپ داد و  رارق  ترـضح  نآ  ياهبل  رانک  تفرگ و  تسد  هب  ار  یکطـصم  بآ  يهساک  نآ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح 

نآ دندنکفا و  یلامتـسد  ترـضح  نآ  رانک  رد  سپ  دینک . ایهم  زامن  يارب  ارم  دومرف : دـیماشآ  ار  بآ  نوچ  درک ، باریـس  ار  شراوگرزب 
يدـهملا و تنأ  نامزلا و  بحاص  تنأف  ینب ! ای  رـشبا  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هاگ  نآ  داد . وضو  ار  دوخ  ردـپ  لفط 

يور رب  ادخ  تجح  يدهم و  ییوت  نامزلا ، بحاص  ییوت  مدنزرف ! يا  ار  وت  داب  هدژم  ییـصو . يدـلو و  تنأ  هضرأ و  یلع  هللا  ۀـجح  تنأ 
نب یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  ییوـت  نـم  یـصو  نـم و  رـسپ  ییوـت  نـیمز و 
وت هب  داد  تراشب  نیرهاط . يهمئا  متاخ  ییوت  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسوت  ردپ  مالسلامهیلع . بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 

حور هاگ  نآ  مالـسلامهیلع . نیرهاط  ناردـپ  زا  مردـپ  زا  نم  رب  تسا  يدـهع  نیا  و  داد . هینک  مان و  هب  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رد هچنانچ  تسا ، هدـش  عقاو  لوالاعیبر  هام  متـشه  رد  نیثدـحم  رثکا  قافتا  هب  ترـضح  نآ  تاـفو  دومن . زاورپ  سدـق  ملاـع  هب  شـسدقم 

متشه رد  دش و  ضیرم  لوالا  عیبر  لوا  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تسا . يروباشین  هضور »  » رد دیفم و  خیـش  داشرا » »
نآ تماما  تدم  دوب و  هتشذگ  لاس  ای 29  ترضح 28  نآ  فیرش  رمع  زا  و  درک . تقرافم  ار  ایند  يرجه  متصش  تسیود و  لاس  هام  نآ 
هللا لجع  يدهم  ماما  مظعألا  هللا  ۀیقب  ترضح  بئاغ  ماما  زج  ینیشناج  ار  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دوب . لاس  شش  بیرق  ترـضح 

دروآ . تسد  هب  ار  ترضح  نآ  دیشوکیم  تقو  يهفیلخ  نوچ  تشادیم ، یفخم  ار  نآ  دوبن و  هجرف  یلاعت 

رون ياوشیپ  تداهش  ربخ  ارماس و  رهش 

 ] هجـض و هچراپ  کی  ارماس  دش ، رـشتنم  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تافو  ربخ  نوچ  تسا : هدمآ  يروباشین  نیظعاولا » ۀـضور   » رد
، مشاهینب دوب ، تمایق  دـننام  ارماس  دـندش . رـضاح  شترـضح  يهفیرـش  يهزانج  رب  همه  دـش و  لیطعت  اهرازاب  تشگ . هلان  هحفص 144 ]

تسد رـس  رد  هاگماش  ات  دادماب  زا  شفیرـش  يهزانج  دندرک و  عییـشت  ار  ترـضح  نآ  هزانج  مدرم  مامت  تاضق و  ارما ، ءارزو ، سابعینب ،
یلو ترضح  نآ  زا  شیپ  هتبلا  دناوخ . زامن  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  رب  هفیلخ  رما  هب  لکوتم  رـسپ  یـسیعیبا  دوب . مدرم 

دننیبب هک  دادیم  ناشن  تاضق  سابعینب و  مشاهینب ، هب  یسیعیبا ، دوب . هدناوخ  زامن  دوخ  هناخ  رد  شراوگرزب  ردپ  هب  مالسلاهیلع  رـصع 
نفد شراوگرزب  ردپ  رانک  ترضح ، دوخ  هناخ  رد  دندروآ و  نویش  هلان و  اب  ار  هرهطم  يهزانج  تسا . هتفر  ایند  زا  دوخ  لجا  هب  شترضح 
ماما ترـضح  دـش . تاوعد  تباجتـسا  لحم  تامارک و  تاضویف و  رهظم  نیرطـضم و  ذالم  نیفوهلم و  أجلم  هکراـبم  هضور  نآ  دـندومن .

زا بناج  ود  لها  يارب  زا  تسا  ناما  يأر  نم  رس  رد  نم  ربق  نیبناجلا . لهأل  نامأ  يأر  نم  رسب  يربق  دومرف : مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح 
تسود و ترضح  نآ  ضیف  تکرب و  هک  تسا  هدرک  انعم  ینـس  هعیـش و  ار  بناج  ود  لها  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  ادخ . باذع  اهالب و 

باتک رد  لوا  دیهش  يرکسعلا  مامالا  ءزر  یف  سمش  ای  یفسکنا  يرطفنا و  ءامس  ای  انزح و  يروم  ضرأ  ای  تسا . هدومن  هطاحا  ار  نمشد 
: دومرف نم  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  يزور  دـیوگیم : يرفعج  مشاـهوبا  دـسیونیم : لـقن  هنوگ  نیا  ار  قوف  تیاور  سورد » »

هحفص [ . ] 101 . ] تسا ناما  نمـشد -  تسود و  ینعی  هورگ -  ود  ره  يارب  ارماـس  رد  نم  ربق  نیبناـجلا . لـهأل  ناـما  يأر  نم  رـسب  يربق 
[ 145

قودص خیش  تیاور  هب  رون  ياوشیپ  تداهش 

یلاو افلخ  بناج  زا  هک  ناقاخ -  نب  هللادـیبع  سلجم  رد  يزور  تفگ : مق  لها  زا  يدرم  دـناهدرک : تیاور  هنوگ  نیا  نارگید  هیوبابنبا و 
تاداس لاوحا  زا  وا  سلجم  رد  تشاد . مالسلامهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  توادع  تیاهن  يو  مدش  رـضاح  مق  رد  دوب -  تاقدص  فاقوا و 

: تفگ هللادیبع  نب  دمحا  دمآ . نایم  هب  نخس  هفیلخ  دزن  اهنآ  تلزنم  برق و  داسف و  حالص و  اهنآ ، بهذم  زا  دندوب و  ارماس  رد  هک  يولع 

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


، تباهم راقو و  تداهز ، عرو و  دهز ، ملع و  رد  مالسلاهیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  دننام  مدیدن  ار  یـسک  يولع  تاداس  زا  ارماس  رد  نم 
ریبک ریغـص و  دنتـشادیم و  مدقم  ناریپ  رب  ار  وا  دشاب  رترب  مشاهینب  ریاس  تاداس و  ارما ، افلخ ، دزن  تلزنم  ردق و  فرـش و  ایح و  تفع و 
ورف ياهـقیقد  وا  مارکا  زازعا و  رد  قــلخ  فانــصا  نایرکــشل و  لــها  ریاــس  ارما و  ارزو و  نــینچمه  دــندومنیم . مــیظعت  وا  رب  ناــشیا 
هناخ رد  اضرلانبا  دنتفگ : دندیود و  ناراکتمدخ  نانابرد و  هاگان  مدوب ، هداتسیا  شرتفد  رد  دوخ  ردپ  رس  يالاب  رد  يزور  دنتـشاذگیمن .

، مشچ هداشگ  نوگمدنگ ، يدرم  مدید  هاگان  دیروآرد . سلجم  هب  ار  وا  دیهد و  تصخر  وا  هب  تفگ : دنلب  يادص  هب  مردپ  تسا . هداتسیا 
هک یماگنه  مدرک . هدهاشم  میظع  یتلالج  تباهم و  وا  رد  دوب ، یناوج  نس  لوا  رد  وا  دـش . دراو  ندـب  شوخ  يور و  وکین  تماق ، شوخ 
زا يدـحا  هب  تبـسن  ار  يراک  نینچ  مردـپ  هک  مدوب  هدـیدن  زگره  نم  تفاتـش . وا  لابقتـسا  هب  دـش و  دـنلب  ياـج  زا  داـتفا  وا  رب  مردـپ  رظن 
وا تسد  دیـسوب و  ار  وا  ياهتسد  دنکفا و  وا  ندرگ  رد  تسد  دیـسر ، وا  کیدزن  هب  نوچ  دنکب . وا  نادنزرف  ای  هفیلخ  يارما  ای  مشاهینب 

باـطخ تینک  هب  ار  وا  میظعت  يور  زا  تـفگیم و  نخـس  وا  اـب  تسـشن و  وا  تمدـخ  رد  بدا  هـب  دـیناشن و  دوـخ  ياـج  رد  تـفرگ و  ار 
هاگان هحفـص 146 ] مدرکیم [ . بجعت  لاوـحا  نیا  يهدـهاشم  زا  نم  درکیم ، وا  يادـف  ار  دوـخ  رداـم  ردـپ و  دوـخ و  ناـج  دوـمنیم و 

نابجاح رتشیپ  دمآیم ، مردپ  دزن  هب  هفیلخ  نوچ  هک  دوب  نانچ  هدعاق  دیآیم و  دوب -  نامز  نآ  هفیلخ  هک  [ - 102  ] قفوم دنتفگ : نانابرد 
دـمآیم و هفیلخ  هک  نآ  ات  دنداتـسیایم  فص  ود  هاگرد  رد  اـت  مردـپ  کـیدزن  زا  دـندمآیم و  وا  صوصخم  ناراکتمدـخ  نـالواسی و  و 

ادـیپ وا  صوصخم  نامالغ  هک  نآ  ات  تفگ  یم  نخـس  وا  اب  تشاد و  وا  هب  ور  مردـپ  زاب  هفیلخ  ندـمآ  عامتـسا  دوجو  اب  تفریم و  نوریب 
رظن هک  دیربب  مدرم  فص  تشپ  زا  ار  وا  هک  داد  روتـسد  دوخ  نامالغ  هب  زیخرب و  یهاوخ  رگا  نونکا  موش ! وت  يادف  تفگ : مردـپ  دـندش .
هفیلخ لابقتـسا  هب  درک و  هناور  ار  وا  دیـسوب و  ار  شیناشیپ  نایم  درک و  میظعت  ار  وا  تساخرب  مردـپ  زاب  دـتفین ، ترـضح  نآ  رب  نـالواسی 
يدرم وا  دـنتفگ : دومن ؟ وا  مارکا  زازعا و  رد  هغلابم  ردـق  نیا  مردـپ  هک  دوب  هک  درم  نیا  مدیـسرپ : دوخ  ردـپ  نامالغ  ناـبجاح و  زا  تفر .

ریحت رکف و  رد  زور  نآ  مامت  رد  دـش و  دایز  نم  بجعت  سپ  اضرلانبا . هب  تسا  فورعم  دراد و  مان  یلع  نب  نسح  برع و  رباکا  زا  تسا 
هب زور  رد  هک  دش  مدرم  ضیارع  اهذغاک و  ندید  لوغشم  تسشن و  نتفخ  ماش و  زامن  زا  دعب  تشاد  هک  یتداع  هب  مردپ  بش  نوچ  مدوب .

: متفگ داد ، تصخر  نوچ  منک . لاؤس  ییامرف  تصخر  رگا  یلب ، متفگ : يراد ؟ یتجاح  دیـسرپ : متـسشن . وا  دزن  نم  دـیامن ، ضرع  هفیلخ 
وا يادـف  ار  دوخ  رداـم  ردـپ و  دوـخ و  ناـج  يدـینارذگ و  دـح  زا  ار  هغلاـبم  وا  مارکا  میظعت و  رد  دادـماب  زورما  هک  يدرم  نآ  ردـپ ! يا 
هب سابعینب  زا  تفالخ  رگا  دنزرف ! يا  تفگ : دش و  تکاس  یتعاس  سپ  تسا . نایـضفار  ماما  نیا ، دنزرف ! يا  تفگ : دوب ؟ هک  يدرکیم 
هب فاصتا  ببـس  هب  تسا  تفالخ  راوازـس  وا  هک  اریز  تسین . نآ  قحتـسم  درم  نآ  ریغ  هب  مشاـهینب  زا  یـسک  هحفـص 147 ] دور [  نوریب 

يدرم ار ، وا  ردپ  يدـیدیم  رگا  هیلامک . تافـص  ریاس  بسح و  ولع  بسن و  تفارـش  سفن ، تفع  لامک و  ملع ، لضف و  تدابع ، دـهز و 
دیدرگ و هدایز  نم  مشخ  مدینش ، مردپ  زا  ار  نانخـس  نیا  هک  هاگ  نآ  لامک . لضف و  ملع و  تلیـضف و  تلالج و  فرـش و  تیاهن  رد  دوب 

ریاس نایولع و  تاداس و  ارما و  باتک و  ارزو و  سپ  مدومنیم . وا  لاوحا  صحفت  مدرم  زا  هتسویپ  نآ  زا  دعب  دش . نوزفا  نم  ریحت  رکفت و 
دـندادیم و میدـقت  لیـضفت و  مشاـهینب  رب  ار  وا  همه  مدینـشن ، وا  يراوگرزب  ملع و  تلـالج و  لـضف و  فیـصوت و  فـیرعت و  زج  مدرم 
تسود و زا  هک  اریز  متـسناد ، ار  وا  نأـش  تعفر و  دـش و  میظع  نم  رظن  رد  وا  تلزنم  ردـق و  سپ  تـسا . نایعیـش  ماـما  وا  هـک  دـنتفگیم 

رفعج تفگ : دوب ؟ هنوگچ  رفعج  شردارب  لاـح  هک  درک  لاؤـس  وا  زا  سلجم  لـها  زا  يدرم  سپ  مدینـشن . يزیچ  وا  یکین  ریغ  هب  نمـشد 
رادرکدب راوخبارـش و  رجاف و  قساف و  يدرم  رفعج  دنادرگ ؟ نورقم  نسح  ماما  مان  اب  ار  وا  مان  ای  دـنک  لاؤس  وا  لاح  زا  یـسک  تسیک ؟

ترـضح نآ  لاوحا  رکذ  هب  زاب  درک ، رایـسب  تمذم  ار  رفعج  هاگ  نآ  مدوب . هدیدن  يراکدب  یلقعیب و  ییاوسر و  رد  یـسک  وا  دننام  دوب 
رد هک  متـشادن  نامگ  نم  دـش  ضراـع  نارگید  هفیلخ و  رب  یتلاـح  یلع  نب  نسح  تاـفو  ماـگنه  رد  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : تشگرب و 
دزن هب  تعرـس  هب  مردپ  هدش ، روجنر  اضرلانبا  هک  دندروآ  ربخ  مردـپ  يارب  يزور  هک  دوب  نانچ  هعقاو  نیا  دوش . نینچ  سک  چـیه  تافو 

زا هک  دوب  مداخ  ریرحن  ناشیا  زا  یکی  درک . هارمه  وا  اب  ار  دوخ  ناصوصخم  نادمتعم و  زا  رفن  جنپ  هفیلخ  داد . وا  هب  ار  ربخ  تفر و  هفیلخ 
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ار یبیبط  دندرگ و  علطم  ترضح  نآ  لاوحا  رب  دنشاب و  ترضح  نآ  هناخ  مزالم  هتسویپ  هک  ار  ناشیا  درک  رما  دوب . هفیلخ  صاخ  نامرحم 
ضرم هک  دندروآ  ربخ  مردپ  يارب  زور  ود  زا  دعب  دـشاب . علطم  وا  لاوحا  زا  دورب و  ترـضح  نآ  دزن  نیـسپاو  دادـماب و  ره  هک  درک  ررقم 

تفر ترضح  نآ  دزن  دش و  بکرم  رب  راوس  مردپ  دادماب  تسا . هدیدرگ  یلوتسم  وا  رب  هحفص 148 ] فعض [  هدش و  تخس  ترضح  نآ 
نادرگ رضاح  ار  روهشم  ياملع  زا  رفن  هد  تفگ : دیبلط و  ار  ةاضقلا  یضاق  دیوشن و  رود  ترضح  نآ  تمدخ  زا  هک  داد  روتـسد  ابطا  هب  و 
مولعم مدرم  رب  دندوب  هداد  شترـضح  هب  هک  يرهز  نآ  هک  دـندرکیم  نآ  يارب  ار  اهنیا  نیعالم  نیا  دنـشاب . ترـضح  نآ  دزن  هتـسویپ  هک 

هک نآ  ات  دندوب  ترـضح  نآ  هناخ  مزالم  نانآ  هتـسویپ  تسا . هتفر  ایند  زا  دوخ  گرم  هب  ترـضح  نآ  هک  دنزاس  رهاظ  مدرم  دزن  دوشن و 
نافلاخم ناراکمتـس و  روج  زا  دومن و  تلحر  یقاب  يارـس  هب  یناـف  راد  زا  مولظم  ماـما  نآ  لوـالا  عیبر  هاـم  زا  زور  دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب 

نویش ناغف و  هلان و  يادص  مدرم  يهمه  زا  دش ، اپ  رب  یتمایق  دش ، رشتنم  ارماس  رهش  رد  ترضح  نآ  تافو  ربخ  هک  یماگنه  تفای . ییاهر 
تـسارح ترـضح  نآ  هناخ  رود  رب  هک  داتـسرف  ار  یعمج  دمآرد . ترـضح  نآ  دنمتداعـس  دـنزرف  صحفت  رد  نیعل  هفیلخ  دـیدرگ . دـنلب 
ییوجزاب ار  ترـضح  نآ  نازینک  هک  داتـسرف  ار  هلباق  نانز  دنبایب و  ار  ترـضح  نآ  هک  دیاش  دنیامن ، صحفت  ار  اههرجح  يهمه  دنیامن و 

وا رب  ار  مداخ  ریرحن  هفیلخ  تسا . یلمح  لامتحا  ار  شترضح  نازینک  زا  یکی  تفگ : نانز  زا  یکی  دشاب . ناشیا  رد  یلمح  ادابم  هک  دننک 
يهمه دـش ، شترـضح  زیهجت  هجوتم  نآ  زا  دـعب  دوش . رهاظ  نخـس  نآ  بذـک  قدـص و  ات  دـشاب  علطم  وا  لاوحا  رب  هک  دـینادرگ  لکوم 

ریزو هک  مردپ -  دندمآ . عمج  قلاخ  يهدیزگرب  نآ  يهزانج  عییـشت  رد  قیالخ  فیرـش  عیـضو و  ریبک و  ریغـص و  دـندش ، لیطعت  اهرازاب 
زا ارماس  زور  نآ  رد  دندش . رـضاح  نامز  ماما  نآ  زیهجت  هب  نایولع  مشاهینب و  هفیلخ و  عابتا  ناگدنـسیون و  ارزو و  ریاس  اب  دوب -  هفیلخ 
هک داتسرف  ار  یسیعوبا  هفیلخ ، دندش ، غراف  بانج  نآ  نفک  لسغ و  زا  نوچ  دوب . تمایق  يارحص  دننام  مدرم  هیرگ  نویش و  هلان و  ترثک 

دمآ و ترضح  فیرش  يهزانج  کیدزن  هب  یسیعوبا  دنتشاذگ ، نیمز  رب  زامن  يارب  ار  بانج  نآ  يهزانج  نوچ  درازگ . زامن  بانج  نآ  رب 
، ناگدنـسیون ارزو ، ارما ، نایمـشاه ، نایولع ، هفیلخ ، تمهت  عفر  يارب  هحفـص 149 ] درک و [  رود  ترـضح  نآ  كراـبم  يور  زا  ار  نفک 

تسا مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هدازدنزرف  یلع  نب  نسح  نیا  دینیبب  دییایب و  تفگ : دیبلط و  کیدزن  ار  نایعا  فارـشا و  ریاس  املع و  تاضق ،
لودع نادمتعم و  تاضق ، ابطا ، وا  ضرم  تدـم  رد  تسا و  هدـیناسرن  وا  هب  یبیـسآ  یـسک  تسا و  هدرم  دوخ  گرم  هب  دوخ  شارف  رب  هک 

دناوخ و زامن  ترـضح  نآ  رب  داتـسیا و  شیپ  هاگ  نآ  دنهدیم . تداهـش  ینعم  نیا  رب  دناهدیدرگ و  علطم  وا  لاوحا  رب  دـناهدوب و  رـضاح 
اریز دش . ترضح  دنزرف  سسجت  صحفت و  هجوتم  هفیلخ  نآ ، زا  دعب  دندرک و  نفد  دوخ  راوگرزب  ردپ  رانک  رد  ار  ترـضح  زامن ، زا  دعب 

زا يزیچ  دندرک  صحفت  دنچ  ره  درک ، دهاوخ  ضرقنم  ار  لطاب  لها  دش و  دهاوخ  یلوتـسم  ملاع  رب  ترـضح  دـنزرف  هک  دوب  هدینـش  هک 
قفاوم سپ  دشن . رهاظ  يرثا  دندرکیم و  وا  لاوحا  صحفت  لاس  ود  ات  دندوب  هدرب  وا  رب  لمح  نامگ  هک  ار  زینک  نآ  دنتفاین و  ترضح  نآ 

نم هک  درک  يوعد  شردام  دندرک و  تمـسق  دوب -  بانج  نآ  ردارب  هک  رفعج -  ردام و  نایم  ار  ترـضح  نآ  ثاریم  تنـس  لها  بهذـم 
هب رفعج  سپ  تشادیمن . رب  سـسجت  زا  تسد  دوب و  بانج  نآ  دنزرف  صحفت  رد  هفیلخ  زاب  دـیناسر . توبث  هب  یـضاق  دزن  میوا و  یـصو 
الط رانید  رازه  تسیود  لاس  ره  هک  میامنیم  لـبقت  نم  ییاـمن ، ضیوفت  نم  هب  ار  مردارب  بصنم  مهاوخیم  تفگ : دـمآ و  نم  ردـپ  دزن 

تفرگ و ار  نآ  وت  لبقت  لام و  هب  هک  تسین  یبصنم  وت  ردارب  بصنم  قمحا ! يا  تفگ : دش و  مشخ  رد  نخس  نیا  عامتـسا  زا  مردپ  مهدب .
. دنتسناوتن دندرگرب و  وت  ردارب  ردپ و  تماما  داقتعا  زا  هک  دنیامنیم  رجز  دنشکیم و  ار  مدرم  دناهدیشک و  ریشمش  افلخ  هک  تسا  اهلاس 

هبترم ناشیا  دزن  رگا  و  تسین ، يرگید  هفیلخ و  هب  جایتحا  ار  وت  دمآ و  دنهاوخ  وت  يوس  هب  همه  يراد  تماما  يهبترم  نایعیـش  دزن  وت  رگا 
ار وا  تناید  مدع  تهافـس و  لقع و  تفخ  نخـس ، نیا  اب  مردپ  دننک . لیـصحت  وت  يارب  ار  هبترم  نیا  دـنناوتیمن  يرگید  هفیلخ و  يرادـن 
تفر و ایند  هحفـص 150 ] زا [  مردپ  ات  تفاین  هار  مردپ  سلجم  هب  نآ  زا  دعب  دـنهدن و  هار  سلجم  هب  رگید  ار  وا  هک  داد  روتـسد  تسناد .

نایدالاوبا زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوبابنبا  دـباییمن . وا  رب  تسد  دوشیمن و  علطم  وا  راثآ  رب  هک  تسا  بانج  نآ  يوجوتسج  رد  هفیلخ  زونه 
اهرهـش هب  ار  بانج  نآ  ياههمان  مدوب ، مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  راکتمدـخ  نم  دـیوگ : ناـیدالاوبا  تسا : هدرک  تیاور 
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تشون و نیادـم  هب  ياهمان  دـیبلط و  ارم  دومرف ، تلحر  اقب  ملاع  هب  نآ  رثا  رد  هک  يراـمیب  ناـمه  نارود  رد  ترـضح  نآ  يزور  مدربیم ،
. دـنهدیم لسغ  تقو  نآ  رد  ارم  دینـش و  یهاوخ  نم  هناخ  زا  نویـش  يادـص  دـش و  یهاوخ  ارماس  لخاد  زاـب  زور  هدزناـپ  زا  دـعب  دومرف :
وا دنک ، بلط  وت  زا  ارم  ياههمان  باوج  هک  ره  دومرف : تسیک ؟ اب  تماما  رما  دهد ، ور  هلیاه  هعقاو  نیا  هاگره  دیـس ! يا  دیوگ : نایدالاوبا 

رگید یتمالع  متفگ : دوب . دـهاوخ  نم  نیـشناج  وا  دـناوخ ، زامن  نم  رب  هک  ره  دومرف : امرفب . رگید  یتمالع  متفگ : تسا . ماـما  نم  زا  دـعب 
هک مسرپب  هک  دش  عنام  ترـضح  تباهم  دـیوگ : نایدالاوبا  تسا . امـش  ماما  وا  تسا ، زیچ  هچ  نایمه  رد  هک  دـیوگب  هک  ره  دومرف : امرفب .

، دوب هدومرف  شترـضح  هچنانچ  متـشگرب . هتفرگ ، ار  اهباوج  مدیناسر و  نیادم  لها  هب  ار  اههمان  مدمآ و  نوریب  نم  سپـس  نایمه . مادک 
ار رفعج  مدمآ ، هناخ  رد  هب  نوچ  دوب . هدش  دنلب  رهطم  ماما  نآ  رونم  لزنم  زا  نویش  هحون و  يادص  مدش و  ارماس  لخاد  زور  هدزناپ  زا  دعب 
اب نم  دـنیوگیم . دوخ  تماما  هب  تینهت  ردارب و  تافو  هب  تیزعت  ار  وا  دـناهدز و  هقلح  وا  درگ  رب  نایعیـش  هتـسشن و  هناخ  رد  رب  هک  مدـید 
هک متخانـشیم  ار  وا  رتشیپ  هک  اریز  دراد ؟ تماما  تیلها  یک  قساف  نیا  تسا . هدـش  رگید  عون  تماـما  تسا ، ماـما  نیا  رگا  متفگ : مدوخ 

دیقع لاح  نیا  رد  درکن ، نم  زا  لاؤس  چـیه  متفگ و  تینهت  تیزعت و  متفر و  شیپ  تخاونیم . روبنط  تخابیم و  راـمق  دروخیم ، بارش 
نایعیش تساخرب و  رفعج  هحفـص 151 ] ناوخب [ . زامن  وا  رب  ایب و  دناهدرک  نفک  ار  تردارب  هک  درک  باطخ  رفعج  هب  دـمآ و  نوریب  مداخ 

شعن يور  رب  هدرک  نفک  ار  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  هک  میدـید  میدیـسر ، هناـخ  نحـص  هب  نوچ  دـندش ، هارمه  وا  اـب 
يوم هدیچیپ  نوگ ، مدنگ  یکدوک  دیوگ ، ریبکت  هک  تساوخ  نوچ  دناوخب ، زامن  دوخ  رهطا  ردارب  رب  هک  داتـسیا  شیپ  رفعج  دناهتـشاذگ .
زامن هب  نم  هک  تسیاب  رانک  ومع ! يا  تفگ : دیـشک و  ار  رفعج  يادر  دـمآ و  نوریب  هناخ  نوردـنا  زا  هام  يهراپ  دـننام  ینادـند  هداـشگ  و 
زامن دوخ  راوگرزب  ردـپ  رب  داتـسیا و  شیپ  كدوک  نآ  دـش . ریغتم  شگنر  داتـسیا و  رانک  رفعج  مرتراوازـس . وت  زا  دوخ  ردـپ  رب  ندـناوخ 

. تسوت اب  هک  هدب  ار  همان  باوج  يرـصب ! يا  دومرف : دش و  نم  هجوتم  درک و  نفد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رانک  رد  ار  بانج  نآ  دـناوخ و 
رهاظ دوب ، هدومرف  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  اههناشن  نآ  زا  ناشن  ود  متفگ : مدوخ  اب  مدرک و  میلـست  ار  همان  خساپ  نم 

: تفگ تسین ، ماما  وا  هک  دـنک  مامت  وا  رب  تجح  هک  نآ  يارب  تفگ : رفعج  هب  اشو  زجاح  مدـمآ  نوریب  تسا . هدـنام  تمالع  کی  دـش و 
زا دـندمآ و  مق  لـها  زا  یتعاـمج  تلاـح  نیا  رد  متخانـشیمن . مدوب و  هدـیدن  ار  وا  زگره  نم  هللا ! و  تفگ : رفعج  دوب ؟ یک  كدوک  نآ 
هب هراشا  مدرم  تسیک ؟ اب  تماما  دندیسرپ : تسا ، هتفای  تافو  هک  دنتسناد  نوچ  دندیسرپ . مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  لاوحا 

تعامج هچ  زا  اههمان  هک  وگب  تسا  یلاوما  اههمان و  ام  اب  دـنتفگ : دـنداد و  تینهت  تیزعت و  دـنتفر و  کیدزن  ناـنآ  دـندرک . رفعج  يوس 
بناج زا  مداخ  لاح  نآ  رد  دـنهاوخیم . بیغ  ملع  ام  زا  مدرم  تفگ : تساخرب و  رفعج  مییامن . میلـست  ات  تسا  رادـقم  هچ  اهلام  تسا و 

نآ رد  هک  تسه  ینایمه  تسه و  نالف  نالف و  صخـش و  نالف  يهمان  امـش  اب  تفگ : دـمآ و  نوریب  مالـسلاهیلع  رمالا  بحاـص  ترـضح 
هک ره  دنتفگ : دندرک و  میلـست  ار  اهلام  اههمان و  اهنآ  دناهدرک . شکور  ار  الط  هک  تسا  یفرـشا  هد  نایم ، نآ  رد  تسا و  یفرـشا  رازه 

نیمه مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دارم  تسا و  نامز  ماما  وا  يریگب ، ار  اهلام  اههمان و  هحفص 152 ] نیا [  هک  تسا  هداتـسرف  ار  وت 
داتـسرف ار  دوخ  ناراکتمدخ  دـمتعم  درک . لقن  ار  هعقاو  نیا  تفر و  دوب -  نامز  نآ  قحان  هب  يهفیلخ  هک  دـمتعم -  دزن  رفعج  دوب . نایمه 

يهنظم عفر  يارب  درک و  راکنا  وا  هد . ناشن  ام  هب  ار  كدوک  نآ  هک  دنتفرگ  ار  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زینک  لقیـص  هک 
. دنـشکب دوش  دلوتم  دنزرف  نوچ  هک  دـندرپس  یـضاق  براوشلایبا  نبا  هب  ار  وا  ببـس  نیا  هب  مراد  یلمح  ترـضح  نآ  زا  نم  تفگ : نانآ 

هناخ زا  زینک  دندنامرد و  دوخ  لاح  هب  ناشیا  درک و  جورخ  هرـصب  رد  جنزلا  بحاص  درم و  ریزو  ییحی  نب  هللادـبع  نارود  نامه  رد  هاگان 
يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  تسا : هدرک  تیاور  هنوگ  نیا  نیـسح  نب  دـمحم  زا  ربـتعم  دنـس  هب  نینچ  مه  دـمآ . دوـخ  هناـخ  هب  یـضاق 

همان بش  نامه  رد  دومرف و  تلحر  یقاب  يارس  هب  دادماب  زامن  ماگنه  هب  يرجه  لاس 260  لوالا  عیبر  هام  متشه  هعمج  زور  رد  مالسلاهیلع 
نآ مالغ  لقیص و  مان  هب  بانج -  نآ  زینک  طقف  ترـضح  دزن  ماگنه  نآ  رد  دوب . هتـشون  هنیدم  لها  هب  دوخ  كرابم  تسد  هب  رایـسب  ياه 
نآ رد  دیوگ : دیقع  دوب . مالـسلاهیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  دندوبن ، علطم  وا  رب  مدرم  هک  یـسک  نآ  دندوب . رـضاح  دیقع -  مان  هب  بانج 
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: دومرف میدرک  رـضاح  نوچ  دماشایب ، هک  تساوخ  دندوب و  هدیناشوج  یکطـصم  اب  هک  دـیبلط  یبآ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  تقو 
یتقو درک . ادا  ار  دادـماب  زامن  تخاـس و  وضو  درتسگ ، دوخ  نماد  رد  یلامتـسد  میدروآ ، بآ  نوچ  مناوخب . زاـمن  هک  دـیروایب  یبآ  لوا 
هـساک دیزرلیم و  شکرابم  تسد  ضرم  تدش  فعـض و  تیاغ  زا  دماشایب ، تفرگ  دندوب -  هدیناشوج  هک  ار -  یکطـصم  بآ  يهساک 

نآ تداهش  دومن . زاورپ  سدق  ملاع  هب  شسدقم  حور  تفرگ  ار  حدق  لقیص »  » دیماشآ و ار  بآ  نوچ  دروخیم . شفیرـش  ياهنادند  رب 
یسوط خیـش  دوب . ترجه  متـصش  تسیود و  لاس  هحفـص 153 ] لوالا [  عیبر  هام  متـشه  رد  ناخروم  ناثدـحم و  رثکا  قافتا  هب  ترـضح 

زور یضعب  دوب . هعمج  زور  رد  ترضح  نآ  تداهش  هک  دناهتفگ  املع  رثکا  تسا و  هتفگ  زین  ار  روکذم  هام  حابصم »  » باتک رد  هللا  همحر 
زین تشه  تسیب و  یـضعب  دوب ، هتـشذگ  لاس  هن  تسیب و  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  زا  دناهتفگ . زین  هبنـش  کی  زور  یـضعب  هبنـشراهچ و 

. درک دیهش  رهز  اب  ار  ترضح  نآ  دمتعم  دناهتفگ : نارگید  هیوبابنبا و  دوب . لاس  شـش  هب  کیدزن  ترـضح  نآ  تماما  تدم  دناهتفگ و 
ترـضح متفر . مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدـخ  هب  يزور  دـیوگ : قاحـسانبا  دـمحا  تسا : هدـمآ  تازجعملا » نویع   » باتک رد 

ام و دیس  تدالو  ربخ  نوچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  نم  زا  دعب  ماما  دروم  رد  مدرم  بیر  کش و  امش و  لاح  دومرف :
نیمز زگره  هک  ینادیمن  رگم  دومرف : ترضح  دندش . دقتعم  بانج  نآ  تماما  هب  مق  نایعیش  ریبک  ریغص و  دیـسر  ام  هب  مق  رد  ام  بحاص 

هحفص 157 ] دوب [ ؟ دهاوخن  ادخ  تجح  زا  یلاخ 

( جع  ) يدهم ماما  ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن 

يدهم ترضح  یناگدنز  هب  ارذگ  یهاگن 

هراشا

تسا مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  نامزلا ، بحاص  رصع و  ماما  هب  بقلم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح 
ات دش و  دـلوتم  ارماس  رد  يرجه  ای 255 -  لاس 256 -  رد  شترـضح  تسا . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مان  قباطم  شفیرـش  مان  هک 
زا ياهدع  زج  دوب و  هدیشوپ  ناهنپ و  مدرم  زا  تسیزیم و  ردپ  تیبرت  تلافک و  تحت  دش ، دیهـش  شراوگرزب  ردپ  هک  يرجه  لاس 260 

ترـضح نآ  رد  تماما  هک  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  دشیمن . لیان  يو  تاقالم  فرـش  هب  یـسک  هعیـش  صاوخ 
لیاضف [ . 103 . ] یئانثتـسا دراوم  رد  زج  دـشیمن ، رهاظ  یـسک  هب  دوخ  صاخ  باون  اب  زج  درک و  رایتخا  تبیغ  ادـخ  رما  هب  دـش ، رقتـسم 
ياهنزور کیرات ، نارود  نیا  رد  هک  هاگ  نآ  دیامنیم ، بلج  دوخ  هب  ار  دنمشیدنا  هاگآ و  ناسنا  ره  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  نارکیب 

تـسا یهلا  رارـسا  زا  ترـضح ، نآ  دوخ  هک  ییاجنآ  زا  و  دسرب ، لاصو  هب  ات  تسا  تکرح  رد  رون  نآ  لابند  هب  رایتخایب  دنیبیم  ینارون 
هحفص 158 ] دش [ . دهاوخ  تفرعم  اب  راد و  زار  دارفا  نآ  زا  هک  تسا  يرارسا  زین  شلیاضف 

رون دالیم 

هنوگ نیا  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  ردقنارگ  تخد  همیکح  زا  [ ، 104 « ] نیدلا لامکا   » شیوخ دنمـشزرا  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش 
تشاد لیسگ  نم  يوس  هب  یناسر  مایپ  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  رون  ماما  نیمهدزای  دیوگ : نوتاخ  همیکح  تسا . هدروآ 
كرابم بش  بشما ، هک  ارچ  شاب ؛ اـم  دزن  ار  بشما  راـطفا  ناـج ! همع  دومرف : مدـش  دراو  هک  یماـگنه  دـناوخارف . شیوخ  هناـخ  هب  ارم  و 
يرگید تیاور  رد  تخاس . دـهاوخ  ناراب  رون  شیوخ ، تجح  دوجو  رون  هب  ار  ناـهج  دـنوادخ ، یبش  نینچ  رد  تسا و  نابعـش  مهدزناـپ 

زا سپ  ار  نیمز  دـنوادخ ، هک  ومه  دوشگ . دـهاوخ  ناـهج  هب  هدـید  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  یبش ، نینچ  رد  دومرف : هک  تسا  هدـمآ 
. ناوناب يوناب  سجرن ، دومرف : تسیک ؟ وا  ردام  مرورـس ! مدیـسرپ : تخاس . دـهاوخ  توارطرپ  هدـنز و  وا  روهظ  اب  وا و  تسد  هب  شندرم ،
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! شاب هدامآ  متفگ ، هک  تسا  نامه  تقیقح  دومرف : منیبیمن . دیهدیم ، دیون  هچنآ  زا  يرثا  ناشن و  چـیه  وا  رد  نم  مدرگ ! تیادـف  متفگ :
ات دـمآ  شیپ  نم ، زا  مارتـحا  لـیلجت و  ناوـنع  هب  هیاـمنارگ  دوـجو  نآ  مدـمآ . مالـسلااهیلع  سجرن  يهناـخ  هب  وـگ  تـفگ و  نـیا  زا  سپ 
زا وا  دوب . دیهاوخ  منادـناخ  رورـس  نم و  رورـس  امـش  سپ ، نیا  زا  متفگ : وا  مارتحا  خـساپ  رد  دـنک . میرکت  ارم  دروآرد و  ارم  ياهشفک 

دـیتسه و ماما  يهمع  ماما و  رهاوخ  ماما ، رتخد  امـش  هک  یلاـح  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  ناـج ! همع  تفگ : دـش و  هدزتفگـش  نم  نخس 
مالسلاهیلع يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هحفـص 159 ] متـسه [ . امـش  رازگتمدـخ  نم  تیارداب و  هشیپ و  اورپ  دنمـشیدنا و  ییوناـب  دوخ 

دیامرف . تیانع  کین  شاداپ  امش  هب  دنوادخ  ناج ! همع  دومرف : دینش و  ار  ام  يوگوتفگ 

هرطاخ رپ  مد  هدیپس  نآ 

، تشاد دـهاوخ  ینازرا  وت  هب  هیامنارگ  يرـسپ  دـنوادخ  بشما  نیمه  مرتخد ! متفگ : وا  هب  متـسشن و  وگ  تفگ و  هب  ناوناب ، يوناب  اـب  نم ،
ياهشوگ رد  دـیدرگ و  مرزآ  ءاـیح و  رد  قرغ  دـیون ، نیا  ندینـش  اـب  مالـسلااهیلع  سجرن  دوب . دـهاوخ  ترخآ  اـیند و  رورـس  هک  يرـسپ 

يارب هک  دوب  هتـشذگ  بش  همین  تسرد  متفر . باوختخر  هب  تحارتسا  يارب  مدرک و  راـطفا  زاـمن  زا  سپ  مداتـسیا و  زاـمن  هب  نم  تسـشن .
زامن تابیقعت  هب  تسا ، هدادـن  خر  ياهثداح  تسا و  باوخ  مالـسلااهیلع  سجرن  مدـید  مدـناوخ ، ار  زامن  متـساخ . اپ  هب  بش  يهلفان  زاـمن 

تـساخ اپ  هب  بش  يهلفان  زامن  يارب  وا  هک  دوب  نآ  زا  سپ  تسا . باوخ  رد  زونه  وا  مدید  اما  مدش ، رادیب  مدیباوخ و  رگید  راب  متـسشن و 
ترضح دیون  هدعو و  ققحت  زا  رگید  تسشن . شیاین  هب  يریذپانفصو  قشع  روش و  اب  دروآ و  اج  هب  صالخا  نامیا و  جوا  رد  ار  زامن  و 

باتـش ناج ! همع  دومرف : تخاس و  بطاخم  ارم  شیوخ  قاتا  زا  ترـضح  نآ  هک  مدشیم  دـیدرت  راچد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
ناساره نسوس »  » مدید هاگان  هب  تسا : هدـمآ  تروص  نیدـب  بلطم  نیا  يرگید  تیاور  رد  تسا . کیدزن  یهلا  يهدـعو  ققحت  هک  زروم 

رد حبص  يهدیپس  مدرک  ساسحا  هک  دناوخیم  ار  زامن  زا  تعکر  نیرخآ  داتـسیا . بش  يهلفان  زامن  هب  تخاس و  وضو  تساخرب ، ياج  زا 
، هار رد  رحـس  يهدیپس  تسا و  نایاپ  هب  ور  بش  هک  دمآ  دیدپ  منهذ  رد  هشیدـنا  نیا  رگید  راب  تسین . يربخ  رون  تدالو  زا  اما  تسا ، هار 
! هدم هار  لد  هب  دیدرت  ناج ! همع  دومرف : دنکفا و  نینط  مالسلاهیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  يادن  هک  تفاین  ققحت  یهلا  يهدعو  ارچ  سپ 

زاب قاتا  هب  قفا  هب  هراظن  زا  سپ  یگدنمرش  هحفص 160 ] جوا [  رد  مدش و  هدنمرش  دمآ ، دیدپ  ملد  رد  هک  يدیدرت  ترـضح و  نآ  زا  نم 
قاتا زا  تساوخیم  هک  مدیـسر  وا  هب  قاتا  برد  ولج  دچیپیم . دوخ  هب  هدرب و  نایاپ  هب  ار  زامن  مالـسلااهیلع  سجرن  مدـید  هک  متـشگیم 

ترادهاگن رای و  ادخ  متفگ : ناج ...! همع  ارچ  داد : خساپ  ینکیمن ؟ سح  يزیچ  مدوب ، شراظتنا  رد  هچنآ  زا  ایآ  مدیسرپ : ددرگ ، جراخ 
ییاکتم هاگ  نآ  و  تسا . هدیـسر  ارف  كرابم  يهدـعو  نآ  ققحت  تاظحل  هک  شاـبم  نارگن  اـمن و  داـمتعا  وا  رب  زاـس و  اـیهم  ار  دوخ  داـب !
تدـالو طیارـش  رد  ناـنز  هک  يزوـسلد  هاـگآ و  راکددـم  کـی  ناـس  هب  مدـناشن و  نآ  يور  هـب  ار  وناـب  نآ  قاـتا ، طـسو  رد  مـتفرگرب و 

. دـیچیپ دوخ  رب  دز و  هلان  درد ، تدـش  زا  داد و  راشف  تفرگ و  ارم  تسد  وا  متـسب . تمه  رمک  وا  يراـی  هب  دـندنمزاین  نادـب  ناشنادـنزرف 
ماما روتـسد  هب  منک . توالت  ار  ردـق »  » هکرابم يهروس  شیارب  هک  داد  روتـسد  شیوخ  قاتا  زا  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 
ردق بش  رد  ار  نآرق  نآ  ام  ردقلا )... ۀلیل  ام  کیردا  ام  و  ردقلا -  ۀـلیل  یف  هانلزنا  انا   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  مدرک : عورـش  مالـسلاهیلع 
نآرق توـالت  هب  نم  هارمه  هب  هدوشگن  ناـهج  هب  هدـید  كدوک  مدـید  هک  اتفگـش  و  تسیچ !؟ ردـق  بش  ینادیم  هچ  وت  و  میدرک . لزاـن 

ترـضح هک  مدـش  ناساره  وا ، نآرق  زیگنالد  ياون  ندینـش  زا  درک . توالت  هژاو ، نیرخآ  ات  نم  اب  ار  ردـق »  » يهکراـبم هروس  تخادرپ و 
نایب هب  یلاسدرخ  رد  ار  ام  هک  تسوا  ياهدش ؟ هدزتفگش  یهلا  تردق  زا  ایآ  ناج ! همع  دومرف : داد و  ادن  ارم  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما 

یتفگـش ياج  هچ  دـهدیم  رارق  شیوخ  تجح  نیمز  يور  رد  ار  ام  یلاسگرزب  رد  دروآیم و  نخـس  هب  هتخاس و  اـناوت  تمکح  شناد و 
ییوگ دیدرگ و  دیدپان  مرظن  زا  سجرن  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  مالسلاهیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  نخـس  زونه  هحفص 161 ] تسا [ !؟
تلاح دـنچ ، یتاظحل  سپـس  هک : تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  تخاس . ادـج  مه  زا  ار  اـم  دـش و  هدـنکفا  ورف  وا ، نم و  ناـیم  یباـجح 
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دوخ هب  درذـگیم . هچ  منادیمن  تسا و  هداتفا  راک  زا  مدوجو  تفایرد  هاگتـسد  ییوگ  هک  ياهنوگ  هب  دـمآ  شیپ  میارب  يریذـپان  فصو 
همع دومرف : میوگب  يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  اما  متفاتش ، مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  ترـضح  قاتا  فرط  هب  تعرـس ، هب  نانز و  دایرف  مدمآ و 

زا ار  ام  هک  ياهدرپ  مدید  متشگزاب ، سجرن  قاتا  هب  دش . دیدپان  تناگدید  ربارب  زا  هک  تفای  یهاوخ  اج  نامه  رد  ار  وا  هک  درگزاب  ناج !
هریخ ار  مناگدید  هک  ياهنوگ  هب  تسا  رون  رد  قرغ  شاهرهچ  مدید  داتفا و  وناب  نآ  هب  ممـشچ  تسا . هدش  فرط  رب  دوب ، هتخاس  ادـج  مه 

هیآ نیا  وا  تسار  يوزاب  رب  دنکیم . شیاتس  ار  يادخ  تسا و  هدجـس  لاح  رد  مدید  ار  ياهیامنارگ  كدوک  تاظحل  نیمه  رد  تخاس و 
الا هلا  نا ال  دهشا  : » دومرفیم شیوخ  يهدجـس  رد  و  [ . 105 ( ] اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  : ) تسا هدش  هتـشون  هفیرش 

، اتکی يادخ  زج  ییادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  هللا »... یلو  نینمؤملاریمأیبأ  نأ  هللا و  لوسر  ادـمحم  يدـج  نأ  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا ،
نانمؤمریما میالاو  ردـپ  و  تسوا . روآمایپ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  مردـقنارگ  ياین  تسین و  درادـن ، ییاـتمه  کیرـش و  هک 

كرابم مان  ات  يرگید  زا  دعب  یکی  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  زا  سپ  ار  رون  ناماما  هاگ  نآ  تسا . ادخ  ربمایپ  نیـشناج  تسود و  مالـسلاهیلع 
راک شخب و  ققحت  يدومرف ، هدعو  نم  هب  ار  هچنآ  ایادخ ! راب  دومرف : سپس  درمشرب  مالسلاهیلع  يرکـسع  ماما  ترـضح  شردقنارگ  ردپ 

رارقتسا و  متس ، دادیب و  نتخادنارب  يارب  هحفص 162 ] مینامسآ [  هوکـشرپ و  مایق  رد  ار  میاهماگ  امرف و  ریبدت  تتردق  وترپ  رد  ار  مگرزب 
تشادرب هدجس  زا  رس  نآ  زا  سپ  نادرگ ! زیربل  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  نم ، تسد  هب  زاس و  راوتسا  یتیگ  رـسارس  رد  رهم  تلادع و  لماک 

نا میکحلا  زیزعلا  وه  الا  هلا  طسقلاب ال  امئاق  ملعلا ، اولوا  هکئالملا و  وه و  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهـش  : ) تخادرپ هکرابم  يهیآ  نیا  توالت  هب  و 
، تسین وا  زج  لدع ، يهدنراد  ياپ  رب  ییادخ  چیه  هک : زین ، نادنمشناد  ناگتـشرف و  داد و  یهاوگ  ادخ  [ . 106 ...( ] مالسالا هللادنع  نیدلا 
درک و هسطع  هفیرش  يهیآ  توالت  زا  سپ  تسا . مالسا  اهنت  ادخ  دزن  رد  نید  دیدرتیب  تسا . هنازرف  دنمزوریپ و  هک  تسین  وا  زج  ییادخ 
« کشلا لازل  مالکلا  یف  انل  نذأ  ول  ۀـظحاد  هللا  ۀـجح  نأ  ۀـملظلا  تمعز  هلآ ، دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  هللادـمحلا  : » دومرف
زا ادخ  تجح  هک : دناهتـشادنپ  نینچ  نارگدادیب  داب ! شنادناخ  دمحم و  رب  يادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادـخ  ساپس 

تفر . دهاوخ  نایم  زا  اهینکفا  دیدرت  اهدیدرت و  هاگ  نآ  دهد ، روهظ  نامرف  نم  هب  ادخ  رگا  اما  تسا  هتفر  نایم 

وگب نخس  مرسپ 

ترـضح ماـگنه ، نیا  رد  تسا . هزیکاـپ  كاـپ و  میدد  مدـناشن . دوخ  ناـماد  رد  قاـیتشا ، روش و  اـب  متفرگرب و  ار  هیاـمنارگ  كدوـک  نآ 
کبس هب  ار  وا  ترضح  نآ  مدرب و  شردپ  هاگشیپ  هب  ار  یمارگ  دوجو  نآ  روایب ! ار  مرسپ  ناج ! همع  هک : داد  ادن  ارم  مالسلاهیلع  يرکسع 

وا مشچ  رس و  شیوخ ، هحفـص 163 ] تسد [  اب  هاگ  نآ  تشاذـگ . وا  ناهد  رب  ار  شیوخ  كرابم  نابز  تفرگ و  تسد  يور  صوصخم 
يا و  ادـخ ! تجح  يا  ناه  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  وگب . نخـس  مرـسپ ! دومرف : درـشف و  یکدـنا  صاـخ ، یکبـس  هب  ار 

ییاتکی هب  تسخن  كرابم ، دازون  نآ  وگب ! نخس  ناگشیپاورپ ! يهمه  نیشناج  يا  ناه  وگب ! نخس  ءایـصوا ! نیرخآ  يا  و  ءایبنا ! يهریخذ 
ردپ مان  هب  ات  درمـشرب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار ، رون  ناماما  مان  ربمایپ ، رب  نداتـسرف  دورد  نمـض  داد و  یهاوگ  شروآمایپ  تلاسر  ادـخ و 

نیذـلا یلع  نمن  نأ  دـیرن  و  : ) درک توـالت  ار  هفیرـش  هیآ  نـیا  ناطیـش  رـش  زا  ادـخ  هـب  ندرب  هاـنپ  زا  سپ  هاـگ  نآ  دیـسر و  شراوـگرزب 
اوناک ام  مهنم  امهدونج  ناـماه و  نوعرف و  يرن  ضرـألا و  یف  مهل  نکمن  و  نیثراولا -  مهلعجن  ۀـمئا و  مهلعجن  ضرـألا و  یف  اوفعـضتسا 

مینادرگ ناثراو  میزاس و  نایاوشیپ  ار  نانآ  میراد و  ینازرا  نارگ  یتمعن  ار  نیمز  يور  ناگدشلامیاپ  هک  مینآرب  ام  و  [ . 107 ( ] نورذحی
زا سپ  میهد . ناشن  دندیسرتیم ، تخس  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  ناشنایهاپس ، ناماه و  نوعرف و  هب  میشخب و  رادتقا  نیمزرس  نآ  رد  ار  نانآ  و 

ملعتل نزحت و  اهنیع و ال  رقت  یک  همأ  یلا  هیدر  همع ! ای  دومرف : داد و  نم  هب  ار  وا  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  نآرق ، توالت 
ددرگ و نشور  وا  رادـید  هب  شناگدـید  اـت  نادرگزاـب  شرداـم  هب  ار  وا  ناـج ! همع  يا  نوملعی . ـال  ساـنلا  رثـکأ  نکلو  قـح  هللا  دـعو  نأ 

شرداـم هب  ار  هیاـمنارگ  كدوک  هحفـص 164 ] دـننادیمن [ . مدرم  رتـشیب  یلو  تسا ، قـح  ادـخ  يهدـعو  هک  دـنادب  دـشابن و  نیگهودـنا 
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ترضح زا  نم  تفاکشیم و  ار  نامسآ  يهنیس  هدش و  رادیدپ  قفا ، نارک  ات  نارک  رد  رون  دوب و  هدیمد  قداص  رجف  رگید  هک  مدنادرگزاب 
[ . 108 . ] متشگزاب شیوخ  يهناخ  هب  مدومن و  یظفاحادخ  هیامنارگ ، كدوک  نآ  ردام  مالسلاهیلع و  يرکسع  ماما 

تیاور رب  یشرگن 

يدـهم ترـضح  هک  ارچ  تسا ؛ رود  هب  هفارخ  ولغ و  زوس  یتسه  تفآ  زا  هک  دـسریم  رظن  هب  یقیاقح  تسا ، هدـمآ  تیاور  نیا  رد  هچنآ 
نیا فیرـش  نآرق  رد  هکلب  دـیاشگیم . نخـس  هب  بل  نآ ، زا  سپ  تدـالو و  زا  شیپ  یتاـظحل  هک  تـسین  یکدوـک  نیتـسخن  مالـسلاهیلع 
بل دلوت ، تعاس  نیلوا  يرگید -  تیاور  هب  ای  تدالو - ، زور  نیتسخن  نامه  رد  مالسلاهیلع  یـسیع  هک  تسا  هدمآ  تحارـص  هب  تیعقاو 
ناهج يادخ  هک  ار  یتاروتـسد  میلاعت و  اسر  يادص  اب  دومن و  نالعا  ار  شیوخ  تلاسر  داد و  یهاوگ  ادخ  ییاتکی  هب  دوشگ و  نخـس  هب 

نیا هک  دـنرواب  نیا  رب  میرم  يهروس  ات 26  هیآ 24  ود  ریـسفت  رد  نارـسفم  زا  یخرب  دیناسر . اهشوگ  هب  ار  همه  دوب ، هتخومآ  ودب  نیرفآ 
هن تسا  هدرک  نایب  میرم ، ترـضح  شردام  هب  باطخ  ناـهج ، نیا  هب  ندوشگ  مشچ  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یـسیع  نانخـس  تاـیآ 

یلکف و اینج  ابطر  کیلع  طقاست  ۀلخنلا  عذجب  کیلا  يزه  ایرـس و  کتحت  کبر  لعج  دق  ینزحت  نأ ال  اهتحت  نم  اهادانف  : ) هتـشرف يادـن 
نییاپ زا  هدیـسر  ون  كدوک  سپ  [ . 109 ( ] ایـسنا مویلا  ملکأ  نلف  اموص  نمحرلل  ینا  یلوقف  ادـحا  رـشبلا  نم  نیرت  اماف  انیع  يرق  یبرـشا و 
هدـیچ هزات  يامرخ  ات  نابنجب  ار  لخن  و )  ) تخاس ناور  یبآ ، يوج  وت  ياپ  ریز  تراگدرورپ  شابم ! نیگهودـنا  هک  داد  ادـن  ار  وا  شیاپ ،

نم وگب : يدید  ار  یـسک  هحفـص 165 ] مدرم [  زا  رگا  شاب و  ناـمداش  ماـشایب و  روخب و  میرم )! يا   ) امـش سپ  دزیر . دورف  تیارب  هدـش ،
« نایبت  » و نایبلا » عمجم   » رد هک  تایاور  هوبنا  اقافتا  میوگیمن . نخـس  یناـسنا  چـیه  اـب  زورما  ماهدرک و  رذـن  هزور  ناـبرهم ، يادـخ  يارب 
اب تروص ، ره  هب  تسا .» هدوب  نیما  يهتشرف  هدننک ، ادن   » هک تسا  هدمآ  مه  یتیاور  رد  هتبلا  تسا . قوف  هاگدید  اب  گنهامه  تسا ، هدمآ 

تسین یفالتخا  چیه  بلطم ، نیا  رد  هدیسر ، ون  كدوک  نآ  ای  تسا ، هدوب  نیما  هتشرف  هدننکادن  هک  دروم  نیا  رد  هاگدید  فالتخا  دوجو 
هک مییوگب ؟ نخـس  تسا  هراوهاگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  ایبص )؟ دهملا  یف  ناک  نم  ملکن  فیک  : ) دـنتفگ كاپ  میرم  هب  نایدوهی  هک 

یناصوأ تنک و  امنیأ  اکرابم  ینلعج  ایبن و  ینلعج  باتکلا و  یناـتآ  هللادـبع  ینا  : ) تفگ دوشگ و  نخـس  هب  بل  ادـخ  تردـق  هب  كدوک 
هدینادرگ شیوخ  ربمایپ  ارم  هداد و  ینامـسآ  باتک  نم  هب  میادخ . يهدـنب  نم  مدرم )! يا  ناه  [ . ) 110 ...( ] ایح تمدام  ةاکزلا  ةالصلاب و 

تسا ... هدرک  تیصو  تاکز ، زامن و  هب  ارم  متسه  هدنز  ات  هداد و  تکرب  ارم  مشاب  هک  اج  ره  تسا و 

بلاج يهتکن  کی 

توبن و نداد  ناـشن  يارب  ار  نآ  ادـخ  هک  دوب  یگرزب  يهزجعم  هراوهاـگ ، رد  مالـسلاهیلع  یـسیع  نتفگ  نخـس  دوـش : هتفگ  تسا  نکمم 
دیمون ترـضح و  نآ  تماما  نداد  ناشن  يارب  دنوادخ  زین  مالـسلاهیلع  يدهم  ماما  دروم  رد  هک : تسا  نیا  خساپ  دروآ . دـیدپ  وا ، تلاسر 
یـسیع ياوـشیپ  ماـما و  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترــضح  هـک  ارچ  دروآ ، دـیدپ  ار  گرزب  يهزجعم  نـیا  تلادـع ، قـح و  نانمــشد  نتخاـس 

وا تماما  هب  دیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  مالـسلاهیلع  يدـهم  روهظ  يهماگنه  هحفـص 166 ] هب [  گرزب  ربمایپ  نآ  تسه و  زین  مالـسلاهیلع 
همطاف  » باتک رد  ام  تسین ، هقباسیب  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  دروم  رد  ییاهیتفگـش  تازجعم و  نینچ  نیا ، رب  هوـالع  درازگیم . زاـمن 

نآ مالـسلااهیلع ، هجیدخ  هک  یماگنه  دـیوگیم : هک  میاهدروآ  تنـس  لها  قیرط  زا  ار  یتیاور  تداهـش » ات  هراوهگ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز 
تیاور زین  و  [ . 111 . ] تفگیم نخـس  شرداـم  اـب  كدوک  نآ  دوب  رادراـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  شاهیاـمنارگ  تخد  هب  گرزب ، يوناـب 

، دـنک بیذـکت  ار  دـمحم  سک  ره  متفگ  يزور  دـیوگیم : مالـسلااهیلع  هجیدـخ  هک  میدرک . لـقن  يرـصم  دعـس  نب  بیعـش  زا  يرگید 
! ناج ردام  ردام ! يا  ناه  داد : ادن  نم  مکش  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ماگنه ، نیا  رد  تسا . نم  راگدرورپ  روآمایپ  وا  هک  ارچ  تسا ؛ راکنایز 

تسوا .» نابیتشپ  رای و  نم و  ردپ  هارمه  دنوادخ  هک  سارهن  شابم و  نیگهودنا 
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رحس يهدیپس  رد 

یحو و نادـناخ  هک  ياهژیو  وـج  صاـخ و  طیارـش  رد  يرجه ، لاس 255  هب  نابعـش  مهدزناپ  مد  هدیپس  رد  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح 
ییالط راونا  شـشخرد  رجف و  عولط  زا  شیپ  یقیاقد  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  دـندوب ، وا  كرابم  تدالو  نتـشاد  ناـهن  زا  ریزگاـن  تلاـسر 
يادـخ اب  زاین  زار و  ياج  هب  دوخ  یگـشیمه  تداـع  قبط  ناـنآ ، ناوریپ  يوما و  رگدادـیب  میژر  ناـگماکدوخ  هک  یماـگنه  هب  دیـشروخ .

ادخ و اب  شیاین  شخبناج  زیگنالد و  ياون  اب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  يولع و  عیفر  تیب  هک  یتاظحل  نامه  دندوب . قیمع  باوخ  رد  یتسه ،
ردقچ نابعش ، همین  يهعمج  مد  هدیپس  تاظحل  نآ  هک  یتسار  تفریم . شیپ  یگنادواج  يوس  هب  دوب و  دازآ  دابآ و  نآرق  توالت  زامن و 

ایند هب  تاـظحل  نآ  رد  یکدوـک  چـیه  هک  یتـکربرپ  هنادواـج و  بـش  نآ  هحفـص 167 ] دوب [ . كراـبم  ینتـشاد و  تسود  زیمآراـختفا و 
يدهم ترـضح  تکرب  هب  ار  وا  دنوادخ  دـشاب  هدزكرـش  ياهنیمزرـس  رد  رگا  دومیپ و  دـهاوخ  اورپ ، نامیا و  هار  هک  نیا  زج  دـیآیمن 

تاجانم و تاظحل  مد ، هدـیپس  تکرب  رپ  تاظحل  نآ  رد  يرآ ! [ . 112 . ] داد دهاوخ  لاقتنا  نومنهر و  اوقت ، نامیا و  يوس  هب  مالـسلاهیلع 
داعبا يهمه  هک  ارچ  دوب ، بسانم  اهلد  بوبحم  تدالو  يارب  تاظحل  نآ  ردـقچ  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  وا  قح ، ناگتفیـش  زاـین  زار و 

نآ رد  مالـسا ، گرزب  يوناب  همیکح  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  یمارگ ، نآ  ناس  نیدـب  دوب . هدـش  تیاعر  ماگنه  نآ  رد  تمکح ، شنیب و 
يدـهم ماما  تدالو  نایرج  رد  لـحارم  يهمه  رد  تشاد و  روضح  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  يهناـخ  رد  یخیراـت  بش 

، دازون يهلباق  ای  هداوناخ ، ناـنز  یهاوگ  اـب  كدوک  تدـالو  اـج  همه  هک  تسا  نشور  وا . دوجو  رون  شـشخرد  دـهاش  دوب و  مالـسلاهیلع 
یهاوگ تدالو  نیا  رب  هک  یگرزب  يوناب  نآ  هک  تشاد  رطاخ  هب  دـیاب  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  تدالو  نایرج  رد  ددرگیم و  تباـث 

يهشیپاورپ دنمـشیدنا و  يهمع  مالـسلاهیلع و  يداه  ماما  ترـضح  یمارگ  رهاوخ  مالـسلاهیلع و  داوج  ماما  يهیامنارگ  تخد  تسا ، هداد 
، اوقت لمع و  نامیا ، رد  رتراکتسرد و  رتكاپ و  نایب ، نابز و  رد  رتدامتعا و  دروم  نخس ، رد  ایآ  تسا ، مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  ترضح 

نیا اب  ییوناب  دوب و  ادـخ  اب  رگـشیاین  رادرک و  هتـسیاش  هشیپ ، تدابع  تفارـش ، رپ  ینز  یتسار  هب  وا  تفای ؟ ناوتیم  وا  زا  رتنانیمطا  دروم 
تشاد ؟ اور  دیدرت  شمالک ، تقادص  راتفگ و  یتسرد  رد  ناوتیم  هنوگچ  اهیگژیو ،

نافرحنم ینکفادیدرت 

نیا عبنم  دنیوگیم : دنناشفایم و  دیدرت  رذب  ای  هدومن و  دـیدرت  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  تدالو  رد  نازیتس  قح  نافرحنم و  زا  یخرب 
هحفـص دوشیم [ ؟ تباث  هوکـش ، یگرزب و  نیا  هب  تیعقاو  کی  هنوگچ  نز ، کی  یهاوگ  اـب  تسا و  همیکح »  » ماـن هب  ییوناـب  اـهنت  ربخ ،

یکی رد  هیامنارگ  دوجو  نآ  هک  دنراد  راظتنا  ییوگ  دناهتـسکش ، ار  دروکر  یندوک ، تقامح و  رد  هک  زیتس  قح  رـصانع  هنوگ  نیا  [ 168
هب هدـید  دنـشاب ، راذـگ  تشگ و  رد  مدرم  هوبنا  هک  يرگید  يهطقن  رد  ای  رازگزامن و  زا  زیربل  يدجـسم  رد  ای  تیعمج ، رپ  ياهنادـیم  زا 

نیا يارب  اـت  دـشاب  اـهناسنا  ناـشورخ  جاوـما  زادــنامشچ  رد  مدرم و  ياـههدوت  ناگدــید  ربارب  رد  شتدـالو  ناـیرج  دــیاشگب و  ناـهج 
ياههشیدـنا نینچ  و  داب ! تشز  يدـیلپ  ياهناور  نینچ  هک  یتسار  ددرگ . تباث  وا  تدـالو  هیاـمنارگ و  دوجو  ناـفرحنم ، ناشیدـناجک و 

هتشابنا يزوتهنیک ، تراقح و  يهدقع  زا  شنورد  هک  یـسک  نآ  رب  طحنم و  هاگدید  نیا  رب  خیرات  نیرفن  و  داب ! دوبان  ییاوتحمیب  تسپ و 
هوکـش تمظع و  هب  ییوناـب  مه  نآ  دوشیم  تباـث  هداوناـخ  ناـنز  یهاوگ  اـب  كدوـک  تدـالو  هک  تسا  نیا  تیعقاو  لاـح ، ره  هب  تسا !
ترضح تدالو  لیلد  اهنت  هشیپاورپ  دنمشیدنا و  گرزب و  يوناب  نآ  همیکح »  » یهاوگ مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  دروم  رد  اما  همیکح .» »

وج نآ  رد  هک  دوب  ومه  دوب و  شدنزرف  تدالو  دهاش  نیتسخن  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  دوخ  تسین ، مالـسلاهیلع  يدهم 
، شالت چـیه  زا  مه  زاب  رون ، ماما  نیمهدزاود  تدالو  نالعا  یناسرمایپ و  يارب  تاناکما  نادـقف  عناوم و  يهمه  دوجو  اب  رورت ، تشحو و 

درک .... نالعا  تلاسر  یحو و  نادناخ  نارادتسود  هب  ار  رون  تدالو  ناکما ، دح  رس  ات  درکن و  راذگورف  يراکادف  ششوک و 
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ینامهیم ینابرق و 

مالسا هاگدید  زا  راک  نیا  تسا و  كدوک  تدالو  زا  سپ  رتش و ... ای  واگ  دنفسوگ ، نتـشک  يانعم  هب  یمالـسا ، گنهرف  رد  هقیقع »  » هژاو
نسح ترضح  شاهیامنارگ  دنزرف  ود  تدالو  زا  زور  تفه  تشذگ  زا  سپ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  دشابیم . هدیدنـسپ  يراک 

هب هک  تسا  يراک  نایب ، نیا  اب  هقیقع ، درک . هقیقع  چوق ، کی  مادـک  ره  يارب  داد و  ماجنا  ار  هدیدنـسپ  راـک  نیا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  و 
زا یتیاور  رد  هحفـص 169 ] ددرگیم [ . ماجنا  وا  شیاسآ  تایح و  نیمأت  كدوک و  توارط  تمالـس و  روظنم  هب  ادـخ و  هب  برقت  رطاـخ 

ماـما و  تسا . شیوخ  هقیقع  ورگ  رد  سک  ره  [ . 113 . ] هتقیقعب نهترم  يرما  لک  دومرف : هک  دناهدروآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ 
نیا نایب و  نیا  [ . 114 «. ] دناهداد وا  یتمالـس  يارب  وا  تدالو  زا  سپ  هک  تسا  ياهقیقع  ورگ  رد  یکدوک  ره  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص 

هب كدوک  نیا  تسا  نکمم  درادیم ، ینازرا  يردام  ردپ و  هب  ار  يدنزرف  هک  یماگنه  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ، عیدـب  ابیز و  ردـقچ  ریبعت ،
تایاور نیا  دورب . اـیند  زا  دوش و  هتفرگ  سپ  زاـب  یهلا  هیدـه  تمعن و  نیا  تسا  نکمم  دـنک و  یعیبط  رمع  دـهد و  همادا  شیوخ  تاـیح 

وا یتمالـس  دـنهد ، هقیقع  دـننک و  ینابرق  كدوک ، یگدـنز  شیاسآ  توارط و  یتمالـس و  يارب  ردام  ردـپ و  یتقو  هک  تسا  نآ  رگناـشن 
تسا ». ناهر  يهلزنم  هب  هقیقع  : » هک تسا  هدمآ  ریبعت  نیا  تایاور  رد  هک  ارچ  ددرگیم ؛ نیمضت 

گرزب زار  کی 

دـصیس مالـسلاهیلع  يدـهم  شاهیاـمنارگ  دـنزرف  تدـالو  زا  سپ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هاگدـید  نیمه  زا 
يهـمه زا  دروـم  نـیا  رد  كدوـک  نـیا  دـهدیم و  ادـخ  هار  رد  كدوـک ، تـینما  توارط و  تمالـس و  روـظنم  هـب  هـقیقع و  هـب  دنفـسوگ 
دـصیس شتدالو  زا  سپ  هک  دـهدیمن  ناشن  ار  یکدوک  چـیه  یمارگ ، نآ  زج  خـیرات ، هک  ارچ  ددرگیم ؛ زاتمم  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و 

هناصلاخ و ینابرق  هقیقع و  کی  تایاور  قبط  هک  یماگنه  هک ، نیا  نآ  میـسریم و  یگرزب  زار  هب  اجنیا  رد  دشاب . هدش  هداد  هقیقع  دروم ،
؛ تسا شقن  ياراد  رثؤم و  وا ، يهلاس  داتفه  اـی  تصـش  هحفـص 170 ] یعیبط [  رمع  كدوک و  تایح  نیمأـت  رد  هنوگ  نیا  هنارازگـساپس ،

ياناوت تسد  هب  ماجنارس  دنک و  یگدنز  یشیدنادب  نانمشد  دوجو  اب  لاس  اهرازه  ای  اهدص  هک  تسا  هدومرف  ررقم  ادخ  هک  یکدوک  سپ 
. دـبلطیم ینابرق  هقیقع و  اهدـص  ینالوط ، رمع  هرطاخم و  رپ  یگدـنز  هیامنارگ و  دوجو  نینچ  دـبای ، ققحت  ناربماـیپ  دـنلب  ياهفدـه  وا 

تیعقاو نیا  اـب  يراـگزاسان  هنوگ  چـیه  ادـخ ، هار  رد  قاـفنا  ماـعطا و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روتـسد  هب  لـمع  نیا  هک  تسا  نشور 
يارب لاح  نامه  رد  تسا و  یتسه  ياناوت  راگدیرفآ  مالـسلاهیلع  يدهم  ماما  نابیتشپ  هدنرادهاگن و  ظفاح و  هک  درادن  یتایح  یتدیقع و 

زین ار  نیا  دراد و  ار  دوخ  یعـضو  راـثآ  راـک ، نیا  هک  ارچ  دوـشیم  هداد  زین  یناـبرق  هقیقع و  هدرتـسگ  رامـش  نیدـب  یمارگ  نآ  تمـالس 
يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  لاح ، ره  هب  دراد .... يرتشیب  حیـضوت  لمأت و  هب  زاین  ثحب ، نیا  هتبلا  تسا . هدومرف  ررقم  یتسه  راگدـیرفآ 

ترـضح يهرطاخم  رپ  یگدنز  رمع و  لوط  نیمأت  نیمـضت و  روظنم  هب  مه  ادـخ ، هب  برقت  ياتـسار  رد  ار  هدیدنـسپ  راک  نیا  مالـسلاهیلع 
رون و ماما  نیرخآ  تدالو  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناگتفیـش  نارادتـسود و  نتخاس  هاگآ  روظنم  هب  مه  داد و  ماجنا  مالـسلاهیلع  يدهم 
، دوب شـصاخ  نارای  زا  هک  دیعـس  نب  نامثع  هب  هکلب  درکن ، هدنـسب  ینابرق  هقیقع و  زا  هدرتسگ  رامـش  نیا  هب  اهنت  وا  ادـخ . تجح  نیرخآ 

نالعا هوکشرپ و  كدوک  نآ  یتمالـس  يارب  مشاهینب  نایم  ار  اهنآ  دنک و  هیهت  تشوگ  رادقم  نیمه  نان و  لطر  رازه  هد  هک  داد  روتـسد 
بناج زا  دیدرگ و  لاسرا  صاخ  نارای  زا  یخرب  هب  دش و  حبذ  ترضح  نآ  روتسد  هب  ینادنفـسوگ  زین  و  [ . 115 . ] دیامن عیزوت  وا  تدالو 

، دوب شناراـی  زا  یکی  هک  میهاربا  يارب  هنومن : يارب  [ . 116 .« ] تسا يدهم  ماهیامنارگ  دنزرف  يهقیقع  نیا  : » هک دـش  حیرـصت  یمارگ  نآ 
تیاراوگ هک  روخب  تسا . يدهم » دمحم   » ماهیامنارگ دـنزرف  يهقیقع  اهنیا  هک ...: تشاد  موقرم  ياهمان  اهنآ  هارمه  داتـسرف و  چوق  راهچ 

هب ار  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  تدالو  زین  و  هحفـص 171 ] امن [ ! ماـعطا  ناروخب و  اـهنیا  زا  یتسناوت  اـم  نایعیـش  زا  سک  ره  هب  و  داـب !
يارب درک . رما  يرادزار  هب  ار  اهنآ  داد و  هدژم  نانآ  هب  دنس  همان و  يهلیسو  هب  ای  دومرف  نالعا  تحارـص  هب  دامتعا  دروم  نایعیـش  زا  یخرب 

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب درک . رما  يرادزار  هب  ار  اهنآ  داد و  هدژم  نانآ  هب  دنس  همان و  يهلیسو  هب  ای  دومرف  نالعا  تحارـص  هب  دامتعا  دروم  نایعیـش  زا  یخرب 
تدـالو هب  ار  وا  تشاد و  موقرم  دوب  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  نارادتـسود  ناراـی و  نیرتگرزب  زا  هک  یمق  قاحـسا  نب  دـمحا  هب  هنوـمن 

ات دادیم  ناشن  دامتعا  دروم  نارای  زا  یخرب  هب  ار  شاهیامنارگ  دنزرف  هاگدـید ، زا  رتارف  داد . هدژم  تراشب و  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح 
هب ار  رظن  دروم  يهتکن  تایاور  نیا  تسا . هتفای  تدالو  نیتسار ، ماما  نیمهدزاود  هک  دـننادب  ددرگ و  نشور  نید  یتدـیقع و  تیعقاو  نیا 
نب ةزمح  يزور  دیوگیم : وا  تسا  رذنم  نب  نسح  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  نارای  زا  یکی   - 1 دزاسیم : نشور  یبوخ 

: لاق همـسأ »؟ ام  و  : » تلق هنامتکب ». رمأ  مالـسلاهیلع  دمحم  یبأل  دولوم  رادـلا  یف  ۀـحرابلا -  دـلو -  ةراشبلا ! : » تفگ دـمآ و  نم  دزن  حـتف 
هب هدید  یکدوک  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هناخ  رد  هتـشذگ  بش  هک  هدژم ! هدژم ! [ . 117 «. ] رفعجب ینک  دمحمب و  یمس  »

: داد خساپ  تسیچ ؟ وا  مان  مدیسرپ : دنامب . یفخم  هتـسبرس و  مهم  يزار  ناس  هب  عوضوم  نیا  هک  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  دوشگ و  ناهج 
زا ياهماـن  هک : تسا  هدروآ  تسا ، هعیـش  ناگتـسیاش  ناگتـسجرب و  زا  هک  یمق  قاحـسا  نـب  دـمحا  ناـگداون  زا  یکی  زین  و   - 2 دمحم ...

دوب ترضح  نآ  يهدنیامن  هک  قاحـسا  هحفص 172 ] نب [  دمحا  مردقنارگ  ياین  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  نامرالاس 
، دولوم انل  دلو  : » دوب هتشاد  موقرم  نینچ  ددرگیم  ریبعت  [ 118 « ] تاعیقوت  » هب اهنآ  زا  هک  یصاخ  يهمان  رد  دوخ  كرابم  طخ  هب  هک  دیسر 
هب هللا  كرـسیل  کمالعإ  انببحأ  هتیالول . یلولا  هتبارقل و  برقألا  الا  هیلع  رهظن  مل  انإف  اموتکم ، ساـنلا  عیمج  نع  اروتـسم و  كدـنع  نکیلف 

نارگدادیب زا  دنامب و  وت  دزن  دیاب  هک  تسا  يزار  نیا  تسا ، هدومرف  تیانع  يرـسپ  ام  هب  ادخ  دـمحا ! [ . 119 «. ] مالسلا و  هب ، انرس  ام  لثم 
تسود میدرکن ، راکشآ  ناتسود  نیرتهتسیاش  ناگتسب و  نیرتکیدزن  هب  زج  ار ، نیرفآ  يداش  گرزب و  زار  نیا  ام  دوش . هتـشاد  هدیـشوپ 

يرفن لهچ  تئیه  کی  زا  زین  و   - 3 یشاب . کیرـش  ادخ  تساوخ  هب  زین  وت  ام  ینامداش  يداش و  رد  ات  مینک  نالعا  امـش  هب  ار  نآ  میتشاد 
تماـما عیفر  تیب  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  رادـید  يارب  اـم  هک : دـناهدروآ  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  نارادتـسود  زا 

ار مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  شاهیامنارگ  دنزرف  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  يداع ، نانخـس  لدابت  دورو و  زا  سپ  میتفاتش .
، اوکلهتف مکنایدأ  یف  يدعب  نم  اوقرفتت  هوعیطأ و ال  مکیلع ، یتفیلخ  يدعب و  نم  مکماما  اذه  : » دومرف داد و  ناشن  ام  هب  شیوخ ، هناخ  رد 
دینک و يرادربنامرف  وا  زا  تسا ، امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  نم و  زا  سپ  امـش  نیتسار  ياوشیپ  نیا  اذـه .» مکموی  دـعب  هنورت  مکنا ال  امأ 
رد راکشآ  هحفـص 173 ] روط [  هب  ار  وا  نیا  زا  سپ  امـش  هک  دیـشاب  هاگآ  دش و  دـیهاوخ  دوبان  هک  دـیوشم  هدـنکارپ  نید  رد  نم  زا  سپ 

رـضحم زا  ام  دنیوگیم : رفن  لهچ  هورگ  درک ). هراشا  زین  یمارگ  نآ  رابمغ  ینالوط و  تبیغ  هب  تروص  نیدـب  و  . ) دـینیبیمن دوخ  هعماج 
[ . 120 «. ] تخاس رادغاد  ار  اهلد  رون ، ماما  نیمهدزای  تداهش  ربخ  زور  دنچ  زا  سپ  میدش و  جراخ  مالسلاهیلع  يرکسع  ترضح 

صاخ باون 

يهدع زا  رگم  دوخ -  نایعیش  زا  يرایسب  زا  ار  دوخ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  يدوعـسم  لقن  قبط  دش  هراشا  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه 
اب هدرپ  تشپ  زا  ترضح  نآ  دش . یهتنم  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هب  رما  نوچ  درکیم و  ناهنپ  دوخ -  صاوخ  زا  یلیلق 

تبیغ يارب  ياهمدـقم  راتفر  نیا  تفریم . هناخ  هب  دـشیم و  بکرم  راوس  هک  تاـقوا  نآ  رد  رگم  دومرفیم ، ملکت  صاوخ  ریغ  صاوخ و 
باجتحا و رد  تداع  دـننکن و  تشحو  تبیغ  زا  دـنریگ و  سنا  طابترا  عون  نیا  هب  نایعیـش  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نامزلا  بحاـص  ترـضح 

ترـضح نآ  تشاد . طابترا  مدرم  اب  دوخ  صاخ  نابیان  طسوت  يرغـص  تبیغ  نارود  رد  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  دوش . يراج  ءافتخا 
داد و رارق  دوخ  بیان  تشاد -  رارق  ناشیا  نیما  هقث و  دوب و  شردپ  دج و  باحصا  زا  هک  ار -  يرمع  دیعس  نب  نامثع  يدنچ  مالسلاهیلع 

دش بوصنم  ماما  تباین  هب  نامثع  نب  دمحم  شدنزرف  دیعس ، نب  نامثع  زا  سپ  دهدیم . باوج  هعیش  تالاؤس  ضیارع و  هب  يو  طسوت  هب 
دمحم نب  یلع  گرم  هب  زور  دنچ  تشاد . ار  ماما  هسدقم  يهیحان  تباین  يرمـس  دمحم  نب  یلع  یتخبون  حور  نب  نیـسح  تافو  زا  سپ  و 

 ] يرمـس دمحم  نب  یلع  هب  نآ  رد  هک  دش  رداص  یعیقوت  هسدقم  يهیحان  زا  هک  دوب  هدـنام  داتفا ) قافتا  يرجه  لاس 329  رد  هک   ) يرمس
عقاو يربک  تبیغ  هتـسب و  هصاخ  تباین  رد  نآ  زا  سپ  تفگ و  دـهاوخ  یگدـنز  دوردـب  زور  شـش  اـت  هک  دوب  هدـش  غـالبا  هحفص 174 ]
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ماما تبیغ  عیقوت  نیا  ياـضتقم  هب  و  [ 121  ] تفای دهاوخ  ماود  تبیغ  دهد ، نذا  ترـضح  نآ  روهظ  رد  ادـخ  هک  يزور  ات  دـش و  دـهاوخ 
دصیس و لاس  رد  هدومن و  عورش  يرجه  تصش  تسیود و  لاس  زا  هک  يرغص  تبیغ  لوا  دوشیم . مسقنم  شخب  ود  هب  مالـسلاهیلع  نامز 

هدرک عورـش  هن  تسیب و  دصیـس و  لاس  زا  هک  يربک  تبیغ  مود  دشابیم . نآ  دادتما  تدم  لاس  داتفه  ابیرقت  دباییم و  همتاخ  هن  تسیب و 
قبی مل  ول  دنیامرفیم : [ 122  ] هیلع قفتم  ثیدح  کی  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفای . دهاوخ  همادا  دـهاوخب  ادـخ  هک  یتقو  ات  و 

اطـسق و ضرألا  ءالمی  یمـسا  همـسا  یطاوی  یتیب  لهأ  نم  یتما و  نم  الجر  هیف  ثعبی  یتح  مویلا  كاذ  هللا  لوطل  دـحاو  موی  الا  ایندـلا  نم 
روهظ نم  نادنزرف  زا  يدهم  ات  دنکیم  زارد  ار  زور  نآ  ادخ  دشاب  هدـنامن  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  . » املظ اروج و  تئلم  امک  الدـع 

هحفص 177 ] [ . ] 123 «. ] دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  هدومن 

سجرن ترضح  راوگرزب  يوناب  لیاضف  هب  یهاگن 

سجرن ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن 

هراشا

نیرتهتـسیاش  » ناونع هب  مالـسلاهیلع  يدـهم  ماما  یمارگ  رداـم  سجرن ،»  » وناـب دروم  رد  مالـسلامهیلع  رون  ناـیاوشیپ  نانخـس  زا  یخرب  رد 
يهدنناوخ امـش  یهاگآ  يارب  ار  وا  یناگدنز  هک  دسریم  رظن  هب  بسانم  نونکا  دـندرک . دای  نانز » رورـس   » ای و  ناوناب » نیرتهب  «، » نازینک

میروایب . هدرشف  ياهنوگ  هب  یمارگ ،

ترضح نآ  ياهمان 

، هکیلم همیکح ، هثیدح ، لقیـص ، لیقـص ، نسوس ، سجرن ، هلمج : نآ  زا  دـناهدروآ ، وناب  نآ  يارب  يددـعتم  ياهمان  ناخروم ، ناثدـحم و 
ياهمان هک  میتخاس  ناشن  رطاخ  هتـشذگ  رد  تسا . دـمحمما »  » شاهینک نیرتفورعم  و  سجرن »  » وا ماـن  نیرتروهـشم  اـما  طـمخ . هناـحیر و 

هب مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسا ، يهنومن  يوناب  هک  هنوگ  نامه  دنکیمن ، ددـعتم  ياهتیـصخش  رب  تلالد  زگره  ناسنا ، کی  يارب  ددـعتم 
ره هک  تسا  يددعتم  ياهمان  ياراد  گرزب  يوناب  نیا  دوب . نوگانوگ  ددـعتم و  ياهمان  ياراد  شهوکـشرپ ، ياهیگژیو  داعبا و  بسانت 

ماـن هک  سجرن »  - » 1 اهنآ : يهلمج  زا  هک  تسا ، رگناـشن  ار  وا  يـالاو  ياهتیـصخش  زا  يدـعب  دراد و  ار  شیوخ  ياـنعم  اـهنآ  زا  مادـک 
3 هحفص 178 ] [ . ] 124 . ] تسا هدرب  راک  هب  ار  نآ  زین  نآرق  هک  تسا  هویم  تخرد  یعون  طـمخ »  - » 2 تسا . نیگآرطع  ياهلگ  یخرب 

ینارون يهدیدپ  موهفم  هب  لیقص »  - » 4 تسا . هدمآ  زین  بط  ياهباتک  رد  هک  تسا  هدیافرپ  رطعم و  وبشوخ و  لگ  یعون  مان  نسوس » - »
دروم رد  اهنآ  زا  مادک  ره  دشاب و  يددعتم  ياهمان  ياراد  تیصخش ، اب  نز  کی  هک  درادن  یعنام  چیه  لاح  ره  هب  تسا . مرن  هولج و  رپ  و 
ساسا رب  ددـعتم ، انعمرپ و  ياهمان  نیا  هک  اسب  هچ  مالـسلاهیلع  يدـهم  ماما  ترـضح  یمارگ  ردام  دروم  رد  و  دور . راـک  هب  بساـنت  هب  وا 

اب يوناـب  نیا  بسن  بسح و  رد  ثحب  هک  تسا  نشور  نینچمه  تسا . هدـنام  هتخانـشان  اـم  يارب  هـک  هدوـب  یعاـمتجا  یـسایس و  حـلاصم 
توافتم اههاگدید  وا  بسن  بسح و  دروم  رد  تسا و  یکی  رظن  دروم  تیـصخش  هک  ارچ  دناسریمن ، يررـض  ثحب  لصا  هب  زین  تلیـضف 
گرزب دنمشیدنا و  يوناب  نآ  بسن  بسح و  دروم  رد  ار  شیوخ  ناثدحم  نادنمشناد و  روهشم  فورعم و  هاگدید  ود  اجنیا  رد  ام  تسا .

میروآیم .

ناگتسراو رابت  زا  ياهدازآ 

نـسح ماما  يداه و  ماما  ترـضح  ردـقنارگ  ماما  ود  ناتـسود  زا  یکی  يراصنا و  بویاوبا  نادـنزرف  زا  هک  یـساخن  نامیلـس  نب  رـشب   - 1
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ار ناریسا  ناگدرب و  دروم  رد  مزال  ياهیهاگآ  ماکحا و  نم  دیوگ : تسا ، ارماس  رد  راوگرزب  ود  نآ  يهیاسمه  مالسلاامهیلع و  يرکسع 
نودب نم  هک  دومرف  میلعت  نم  هب  ياهنوگ  هب  ار  ماکحا  قوقح و  نیا  هیامنارگ ، نآ  و  متخومآ . مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  مرالاس  زا 

متسجیم و يرود  نآ ، مکح  ندش  نشور  ات  صخـشمان ، مولعمان و  دراوم  زا  هراومه  متخورفیم و  هن  مدیرخیم و  ياهدرب  هن  وا  يهزاجا 
هب هناخ  رد  دوب  هتشذگ  بش  زا  یـساپ  مدوب و  لزنم  رد  هک  اهبش  زا  یکی  مدرکیم . كرد  یگتـسیاش  هب  دروم  نیا  رد  ار  مارح  لالح و 

ترـضح هک  تفگ  تخاس و  بطاخم  ارم  تشاد ، مان  روفاک »  » هک مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  نارازگتمدخ  زا  یکی  دمآرد و  ادـص 
بانج نآ  يهناخ  دراو  هک  یماگنه  هب  مدیشوپ و  تعرـس  هب  ار  شیوخ  سابل  هحفص 179 ] تسا [ . هدناوخارف  ارم  مالسلاهیلع  يداه  ماما 

، هشیپاورپ هاگآ و  يوناب  نآ  همیکح  شرهاوخ  مالسلاهیلع و  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  شدنزرف  اب  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  مدید  مدش ،
راصنا رهم  یتسود و  یتسه و  راـصنا  نادـنزرف  زا  وت  رـشب ! : » دومرف ترـضح  نآ  هک  متـسشن  مالـس ، زا  سپ  دنتـسه . وگوتفگ  لاـح  رد 

دروم دنتسه و  یقاب  تبحم  افص و  نآ  رب  امـش  دسریم و  ثرا  هب  شنادناخ  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  لسن  هب  لسن  نانچمه 
یشیپ وت  هب  تلیـضف  نیا  رد  ام  ناوریپ  زا  سک  چیه  هک  مزاس  رختفم  يزایتما  تلیـضف و  هب  ار  وت  مهاوخیم  کنیا ! ربمایپ . نادناخ  دامتعا 

گرزب و ییوناب  ات  مهدیم  تیرومأم  ار  وت  هک  تسا  نیا  نآ  ماهتخاـسن و  هاـگآ  ار  یـسک  هک  مزاـس  هاـگآ  يزار  هب  ار  وت  تسا و  هتفرگن 
طخ هب  ياهمان  هاگ  نآ  ییامن ». هار  شبوبحم  دوصقم و  لزنم  رس  هب  ار  وا  ییامن و  يرادیرخ  تسا ، نازینک  فص  رد  رهاظ  هب  هک  ار  هاگآ 

هب دوب  رانید  نآ 220  رد  دوب و  گـنر  درز  هک  ياهژیو  يهتـسب  دز و  رهم  ار  نآ  شیوخ  صوصخم  رهم  اـب  تشاد و  موقرم  یمور  تغل  و 
لپ رانک  رد  زور ، نالف  رهـش ، نادب  دورو  زا  سپ  نک و  تکرح  دادغب  يوس  هب  ریگرب و  ار  رز  يهسیک  همان و  نیا  رـشب ! دومرف : داد و  نم 

میژر تاماقم  ناگداتسرف  اهنآ  رتشیب  هک  نارادیرخ  دیـسر و  ناریـسا  لماح  قیاق  هک  یماگنه  شاب . مور  ناریـسا  ياهیتشک  رظتنم  دادغب ،
تسا هدرب  نابحاص  نایم  رد  هک  ار  ساخن  دیزی  نب  رمع  مان  هب  يدرم  ات  شاب  بقارم  رود  زا  وت  دندز ، هقلح  اهنآ  فارطا  دنتـسه  سابعینب 

دوخ زینک  نآ  اما  تسا . هدروآ  شورف  يارب  دراد  نت  رب  میخـض  ریرح  سابل  هک  یلاح  رد  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  اـب  ار  يزینک  وا  یباـیب .
رد دوخ  تسا و  ناـگدرب  ناـیم  رد  رهاـظ  هب  هک  ارچ  دـنکیم ، يریگوـلج  تخـس  نارادـیرخ  ندرک  هاـگن  ندز و  تسد  زا  هدـناشوپ و  ار 

يدازآ و دایرف  وا  اما  دشورفب  ار  وا  ات  دـهدیم  رارق  راشف  تحت  ار  وا  هدنـشورف  دـشابیم . هدازآ  كاپ و  تیـصخش و  اب  ناوناب  زا  تقیقح 
لوپ ادخ ! يهدنب ، دـیوگیم : دزادرپب . هحفص 180 ] وا [  بحاص  هب  رانید  دصیـس  دوشیم  رـضاح  هک  يرادیرخ  هب  دهدیم و  رـس  تباجن 

و داد . مهاوخن  ناـشن  هقـالع  وت  هب  ياهرذ  نم  ییآرد ، مه  وا  تکوش  تردـق و  رب  نامیلـس و  ساـبل  رد  وت  رگا  هدـم ! تسد  زا  ار  تدوـخ 
وا هب  دیزی  نب  رمع  ماجنارـس  دناریم . ار  وا  دریذپیمن و  تسوا ، یکاپ  تفع و  تمظع و  هوکـش و  يهتفیـش  هک  ار  يرادیرخ  هنوگ  نیدب 

نیما و درف  اهنت  نم  نکم ! باتـش  راک  نیا  رد  تفگ : دهاوخ  وا  تسیچ ؟ لح  هار  وگب  تدوخ  سپ  مشورفب . ار  وت  مریزگان  نم  دیوگیم :
هک مراد  یمور  نابز  هب  ياهمان  نم  وگب : رمع  هب  زیخرب و  ماگنه  نیا  رد  مریذپیم . دشاب  دنسپلد  میارب  هک  يرادرک  هتسیاش  يراکتـسرد و 

دناوخب ات  هدب  وا  هب  ار  همان  امش  تسا . رگهولج  نآ  يهدنراگن  تیصخش  رد  وناب ، نیا  رظن  دروم  ياهیگژیو  هتشون و  ناگتـسیاش  زا  یکی 
هفاضا مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  يهداتـسرف  رـشب ، مرادـیرخ . وا  يارب  ار  زینک  نیا  متـسه و  هماـن  يهدـنراگن  لـیکو  نم  تشاد  لـیامت  رگا 
تفایرد ار  همان  هک  یماگنه  مدـناسر ، وا  هب  ار  همان  ات  مدرک  هدایپ  تقد  هب  دوب  هداد  روتـسد  ماما  هک  هنوگ  ناـمه  ار  هماـنرب  نم ، دـنکیم :

نیا بحاص  هب  ارم  یناوتیم  کنیا ! تفگ : دیزی  نب  رمع  هب  تسیرگ و  تدش  هب  دادن و  شناما  کشا  بالیـس  تسیرگن ، نادـب  تشاد و 
. تفریذپ دهاوخن  ار  یسک  زگره  تشک و  دهاوخ  ار  دوخ  دشورفن  همان  بحاص  هب  رگا  هک  درک  دای  یتخس  ياهدنگوس  و  یـشورفب . همان 

مرالاس هک  یلوپ  نامه  هب  دیزی  نب  رمع  هک  دیـسر  اجنآ  هب  راک  رایـسب  شالت  زا  سپ  مدش و  وگوتفگ  دراو  دیرخ  يارب  هدنـشورف  اب  نم 
وا هک  یلاح  رد  داد و  نم  لیوحت  ار  رظن  دروم  زینک  رانید ، نآ 220  يهمه  تفایرد  زا  سپ  دش و  یضار  دوب ، هداد  مالسلاهیلع  يداه  ماما 
اما میدیسر ، هناخ  هب  وا  هارمه  مربب ، مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترضح  هناخ  هب  ار  وا  ات  میتشگزاب  لزنم  هب  دیجنگیمن  تسوپ  رد  ینامداش  زا 

يور هب  دـیلام و  شیوخ  تروـص  رـس و  هب  ار  هماـن  نآ ، نتخاـس  ناراـب  هسوـب  زا  سپ  دوـشگ و  ار  مرـالاس  هماـن  تشادـن ، مارآ  رارق و  وا 
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ار نآ  يهدـنراگن  زوـنه  هک  ار  ياهماـن  امـش  اـیآ  متفگ : مدوـب ، هدـش  هدزتفگـش  وا  راـتفر  زا  هـک  نـم  هحفـص 181 ] داهن [ . شناگدـید 
هدیزگرب و يهدنب  يهداتـسرف  رادتناما و  شیدنا و  تسرد  يدرف  هک  نیا  اب  وت  ادخ ! يهدنب  تفگ : وا  يزاسیم ؟ ناراب  هسوب  یـسانشیمن 
منک و یفرعم  ار  دوخ  ات  نک  هجوت  لد  اب  راپسب و  نم  نانخـس  هب  شوگ  سپ  یناوتان . ناربمایپ  نادنزرف  تخانـش  رد  یتسه ، ادخ  بوبحم 

میوگزاب . تیارب  ار  شیوخ  تفگش  نایرج 

زیگناتفگش تشذگرس 

نیـشناج نوعمـش ،»  » رتـخد تسا و  نویراوح  نادـنزرف  زا  مرداـم  مور . رـصیق  يهون  و  اـعوشی »  » رتـخد متـسه ، هکیلم  نم  تفگ : هاـگ  نآ 
ارم تفرگ  میمصت  مور ، رصیق  مدج  هک  مدوب  هلاس  هدزیس  نم  تسا . اهناتساد  نیرتزیگناتفگش  نم  ناتساد  مالسلاهیلع . حیـسم  ترـضح 

فارـشا و زا  رفن  دصتفه  نویراوح و  لسن  زا  بهار  شیـشک و  رفن  دصیـس  زا  شیب  تهج  نیمه  هب  دروآرد ، شیوخ  يهدازردارب  دقع  هب 
خاک رد  ار ، رئاشع  ياسؤر  مور و  رکـشل  نارادهجرد  نارـسفا و  شترا و  ناهدـنامرف  زا  رفن  رازهراهچ  روشک و  سانـشرس  ياهتیـصخش 

داد و رارق  خاـک  گرزب  نلاـس  رد  دوـب ، هدـش  هتخاـس  میــس  رز و  عاوـنا  زا  هـک  ار  یهوکــشرپ  دـنلب و  رایــسب  تـخت  دروآ و  درگ  دوـخ 
تخت زارف  رب  شردارب  دـنزرف  هک  یماگنه  اما  دروآرد . وا ، جاودزا  هب  ارم  ياهژیو ، مسارم  یط  ات  درک  توعد  نآ  زارف  رب  ار  شاهدازردارب 

اهبیلص هاگان  هب  دش ، هدوشگ  سدقم  لیجنا  دندرک و  میظعت  وا  ربارب  رد  اهفقـسا  دش و  هتخیوآ  وا ، درگادرگ  اهبیلـص  تفرگ و  رارق 
داـتفا و نیمز  هب  تخت  زارف  زا  تخب  نوـگن  ناوـج  نآ  تسکـش و  مه  رد  تـخت  ياهنوتـس  دـندیطلغ و  ورف  دوـخ ، دـنلب  ياـههاگیاج  زا 

رـصیق نم ، ياین  هب  نانآ  گرزب  دـمآرد ، هزرل  هب  ناشدوجو  ياهدـنب  دـیرپ و  اهفقـسا  گنر  راوگان ، يهثداـح  رثا  رب  دـیدرگ . شوهیب 
لاف هب  ار  هدنهدناکت  يهثداح  نآ  مدج  راد ! روذعم  دهدیم ، ربخ  حیـسم  نییآ  لاوز  زا  نآ  یموش  هک  يراک  زا  ار  ام  اهاش ! تفگ : مور ،

نوگن ناوج  نآ  ياج  هب  دنرب و  الاب  ار  اهبیلـص  دـنراد و  هتـشارفارب  ار  اهنوتـس  هحفـص 182 ] ات [  داد  روتـسد  اهفقـسا  هب  تفرگ و  دب 
فرطرب مود ، درف  تداعـس  یتخبکین و  اب  ار ، هدـمآ  دـیدپ  یموش  هلیـسو  نیدـب  دروآرد و  وا  جاودزا  هب  ارم  ات  دـنروایب  ار  شردارب  تخب ،

یمود يارب  دوب  هدمآ  شیپ  وا  لوا  يهدازردارب  يارب  هک  یخلت  نامه  دندرک ، لمع  مور  رصیق  روتسد  هب  اهفقـسا  هک  یماگنه  اما  دزاس .
ياههدرپ دـش و  شیوخ  رـصق  دراو  تساخرب و  هدزمتام  نیگهودـنا و  مور ، رـصیق  مگرزب ، ياین  دـندش . هدـنکارپ  هدزتشحو  داد . خر  زین 

تفرگ . رارق  ینارگن  ماهبا و  زا  ياهلاه  رد  دش و  مامت  ارجام  دش و  هدنکفا  خاک 

دنویپ نیرتراختفارپ 

دوخ یـصو  هارمه  هب  مالـسلاهیلع  حیـسم  ترـضح  هک  مدید  باوخ  رد  بش  نامه  نم  دـش . يرپس  كانتـشهد  زور  نآ  دیـسر و  ارف  بش 
دوخ تخت  مدج  هک  ياهطقن  نامه  رد  دنمهوکش  زارفرپ و  يربنم  دندش و  مور  رـصیق  مدج  خاک  دراو  نویراوح  زا  یهورگ  و  نوعمـش » »

نادـنزرف ناناوج و  زا  یهورگ  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  دوب  تاظحل  نیمه  رد  تسرد  دـنتخاس . اـپرب  دوب  هداد  رارق  ار 
نم دومرف : وا  هب  مالسا  ربمایپ  دیشک . شوغآ  رد  ار  وا  تفاتش و  ترضح  نآ  لابقتسا  هب  مالـسلاهیلع  حیـسم  ترـضح  دندش . دراو  شیوخ 

نـسح ماما  هب  شیوخ  تسد  اب  ترـضح  نآ  هک  مدید  لاح  نامه  رد  منک . يراگتـساوخ  مرـسپ  يارب  ار  نوعمـش  رتخد  هکیلم ، ات  ماهدمآ 
دنویپ ربمایپ  نادناخ  اب  تسا ، هدمآ  تیوس  هب  یگرزب  راختفا  تفگ : درک و  نوعمش  هب  یهاگن  حیسم  دومرف . هراشا  مالـسلاهیلع ، يرکـسع 

رب دروآرد و  دوخ  رسپ  جاودزا  هب  ارم  تفر و  ربنم  زارف  رب  مالسا  ربمایپ  متفریذپ . تفگ : مه  نوعمـش  و  هدب . وا  دنزرف  هب  ار  ترتخد  نک و 
هحفص 183 ] دندوب [ . هاوگ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادنزرف  نویراوح و  مالسلاهیلع و  حیسم  جاودزا  نیا 

؟ منک هچ 
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ترـضح تبحم  زا  مبلق  سپ  نآ  زا  میوگزاب . مدج  ردپ و  رب  ار  دوخ  باوخ  مدیـسرت  اما  مدـش ، رادـیب  هنادواج  بش  نآ  شوخ  باوخ  زا 
يرامیب هب  مدش و  ناوتان  فیعض و  رایسب  تهج  نیمه  هب  متسش و  تسد  اذغ  بآ و  زا  هک  ياهنوگ  هب  دش ، لامالام  مالـسلاهیلع  يرکـسع 

زا يراک  نانآ  دوب و  هدوهیب  اما  دـناوخارف ، نم  تاجن  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  روشک  ناکـشزپ  نیرتهب  مدـج ، متـشگ . راچد  یتخس 
؟ منک هچ  تیرامیب  يافش  ناج و  تاجن  يارب  مرتخد ! ماهدید ! رون  تفگ : نم  هب  دش  دیمون  نم  تاجن  زا  مدج  هک  یماگنه  دندربن و  شیپ 

دیهد روتـسد  تسا  نکمم  رگا  امـش  مرگنیم ، دودـسم  دوخ  يور  هب  ار  تاجن  ياهرد  نم  هن ! متفگ : نم  دـسریمن ؟ ترظن  هب  يزیچ  ایآ 
، دنزاس ناشدازآ  دنزرو و  رهم  اهنآ  رب  دنرادرب و  نانآ  ياپ  تسد و  زا  ریجنز  دننک و  دازآ  اههاگهجنکش  اهنادنز و  زا  ار  ناملسم  ناریسا 

لمع هماج  نم  يهتـساوخ  هب  مدج  دنـشخب . افـش  ارم  میرم »  » شردام و  حیـسم »  » ترـضح نابیرغ ، ناریـسا و  هب  رهم  نیا  ربارب  رد  هک  دیما 
اذغ یمک  مداد و  ناشن  طاشن  اب  ملاس و  یکدـنا  ار  نتـشیوخ  زین  نم  تخاس و  دازآ  ار  ناملـسم  ناریـسا  همه  نم ، يافـش  يارب  دـناشوپ و 

درک . دیکأت  نانآ  هب  مارتحا  ناریسا و  رب  تبحم  رب  دیدرگ و  نامداش  مدج  مدروخ و 

هوکشرپ يایؤر  نآ 

هارمه هب  یتیگ  ناوناب  رالاس  ربمایپ ، هیاـمنارگ  تخد  ییوگ  مدـید . يرگید  باوخ  هک  دوب  هتـشذگ  رابهوکـش  ياـیؤر  نآ  زا  بش  راـهچ 
همطاـف ناـهج ، ناوناـب  رـالاس  نیا ، تفگ : درک و  نم  هب  ور  كاـپ ، میرم  دـندمآ . نم  رادـید  هب  یتـشهب ، ناگزیـشود  زا  رفن  رازه  مـیرم و 

متفرگ و تخـس  ار  گرزب  يوناـب  نآ  ناـماد  نـم  هحفـص 184 ] تسا [ . وت  هدـنیآ  رـسمه  ردام  ربماـیپ و  يهیاـمنارگ  تخد  مالـسلااهیلع 
همطاف مدرب . تیاکـش  شردام  هب  دیآیمن  مباوخ  هب  دـنزیم و  زابرـس  نم  رادـید  زا  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ترـضح  هک  نیا  زا  نانکهیرگ 
يرازیب امـش  نید  زا  هک  تسا  میرم »  » مرهاوخ نیا  یتسه . كرـشم  هک  ارچ  دمآ ، دهاوخن  وت  رادـید  هب  مرـسپ  هکیلم ! دومرف : مالـسلااهیلع 

رختفم نم ، نسح  رادـید  هب  يروآ و  تسد  هب  ار  میرم  مالـسلاهیلع و  حیـسم  ادـخ و  يدونـشخ  يراد  تـسود  یتـسار  هـب  رگا  دـیوجیم ،
هلا .» هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحمیبأ  نأ  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  : » وگب يدرگ 

! شاب مرسپ  رادید  راظتنا  رد  کنیا 

یهاوگ هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تلاسر  ادـخ و  ییاتکی  هب  مدروآ و  مالـسا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردـقنارگ  تخد  توعد ، هب  نم 
روش اما  متساخرب ، باوخ  زا  شاب ...! مرسپ  رادید  راظتنا  رد  کنیا  دومرف : تفگ و  دمآ  شوخ  دیشک و  شوغآ  رد  ارم  ناوناب  يوناب  مداد .

متشادن مارآ  رارق و  شرادید  راظتنا  رد  دوب . هتفرگ  ارف  ار  مدوجو  نارک  ات  نارک  مالسلاهیلع ، يرکـسع  ترـضح  دمحموبا ، رادید  قوش  و 
زا زیربل  ارم  بلق  هک ، نیا  زا  سپ  مبلق ! بوبحم  مرورـس ! متفگ : وا  هب  مدید  ار  وا  هک  یماگنه  دـمآ . نم  باوخ  هب  وا  دیـسر و  ارف  بش  هک 

دـیحوت و هار  هب  هک  کنیا  دوب و  وت  كرـش  ترادـید ، ریخأت  لیلد  اـهنت  دومرف : يدومن ؟ يرهمیب  نم  هب  يدرک ، دوخ  كاـپ  قشع  رهم و 
نونکات زور  نآ  زا  هیامنارگ  نآ  و  دروآ . درگ  اج  کی  ار  ام  دـنوادخ  ات  دـمآ  مهاوخ  ترادـید  هب  هراومه  ياهدرپس ، ماگ  ییارگدـیحوت 

تسا . هدمآ  نم  باوخ  هب  بش  ره  هدرکن و  كرت  ارم 

لاصو يارب  ریبدت 

نیا اب  مدیـسرپ : وا  زا  مدوب ، هدـش  تریح  رد  قرغ  وا  بیجع  تشذگرـس  زا  هک  نم  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  يهداتـسرف  رـشب ،
رد یبش  مالسلاهیلع ، يرکـسع  ترـضح  تفگ : هحفـص 185 ] یتفرگ [ ؟ رارق  ناریـسا  فص  رد  یتفر و  تراـسا  هب  هنوگچ  امـش  طـیارش ،
زا یهورگ  اـب  زین  امـش  تشاد ، دـهاوخ  لیـسگ  ناناملـسم  اـب  دربـن  يارب  نارگ  یهاپـس  تدـج ، يدوز  هب  هک  داد  ربـخ  نم  هب  اـیؤر  ملاـع 

نارادهیالط مدرک و  نینچ  مالـسلاهیلع » دمحموبا   » دومنهر قبط  نم  ایب ... نانآ  هارمه  سانـشان  روط  هب  رازگتمدخ و  سابل  رد  ناگزیـشود 

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


هاشداپ رتخد  نم  هک  دنادیمن  سک  چیه  متفگزاب ، وت  هب  ار  شیوخ  تشذگرس  دوخ  هک  نالا  ات  دنتفرگ و  تراسا  هب  ار  ام  نیملـسم ، هاپس 
تدش رطاخ  هب  نیا  داد : خساپ  ییوگیم ؟ نخس  یبرع  نابز  هب  هنوگچ  یتسه ، مور  هاشداپ  رتخد  هک  امـش  اتفگـش ! مدیـسرپ : متـسه . مور 

یسانشنابز مجرتم و  يوناب  درک و  قیوشت  شنیب  شناد و  شزومآ ، هب  تاناکما  دوجو و  يهمه  اب  ارم  هک  دوب  نم  هب  تبـسن  مدج  تبحم 
ماما هداتسرف  رشب  تخومآ . نم  هب  هتسیاب  هتسیاش و  روط  هب  ار  یبرع  نابز  رایسب ، شالت  ششوک و  اب  ات  داد  رارق  نم  تمدخ  رد  هراومه  ار 

دمآ و شوخ  نمض  مالـسلاهیلع  ماما  مدروآ  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  رـضحم  هب  ارماس و  هب  ار  وا  هک  یماگنه  دیازفایم : مالـسلاهیلع  يداه 
یحو و نادناخ  تمظع  هوکش و  دروم  رد  و  تسا ؟ هدید  هنوگچ  ار  نایمور  تسکـش  ناناملـسم و  مالـسا و  يزوریپ  دیـسرپ : وا  هب  مارتحا 
رد نم  دوـمرف : وا  هب  ترـضح  میوـگ ؟ هچ  نم  دـیرتاناد ، اـه  تیعقاو  نیا  رب  نم ، زا  هک  امـش  تـفگ : سجرن  دـنکیم ؟ رکف  هـچ  تلاـسر 

يهیامرـس تفایرد  يدنـسپیم : دوخ  تشاد  یمارگ  يارب  ار  هار  ود  نیا  زا  کی  نیمادک  کنیا ، مراد . یمارگ  ار  امـش  مدقم  هک  ماهشیدنا 
، ار یمود  مرورس ! داد : خساپ  کیمادک ؟ یگـشیمه ، يدبا و  راختفا  هب  دیون  تراشب و  ای  مهرد ، رازه  هد  نوچمه  هرقن و  الط و  زا  ینالک 

داد لدع و  تموکح  هک  ياهیامنارگ  دنزرف  هب  داب  دیون  ار  وت  سپ  دومرف : مالسلاهیلع  يداه  ماما  ار . هنادواج  یتخبکین  تفارـش و  هب  هدژم 
تخاس دهاوخ  يرگداد  تلادـع و  زا  زیربل  ار  نیمز  دومن و  دـهاوخ  تموکح  یتیگ  برغ  قرـش و  رب  دـنکفا و  دـهاوخ  یپ  ناهج ، رد  ار 

هک ییالاو  تیصخش  نامه  زا  دومرف : هنوگچ ؟ یسک و  هچ  مرورس ! داد : خساپ  هحفص 186 ] دشاب [ . زیربل  دادیب  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه 
وا دـقع  هب  ار  وت  وا ، نیـشناج  حیـسم و  روـضح  رد  درک و  يراگتـساوخ  وا  يارب  نوعمـش  حیـسم و  زا  ار  وـت  هنادواـج  بش  نآ  رد  ربماـیپ 

مالسا مالسلااهیلع  همطاف  شردقنارگ  ردام  تسد  هب  هک  ياهنادواج  بش  نامه  زا  يرآ ! داد : خساپ  یسانشیم ؟ ار  وا  ایآ  کنیا  دروآرد .
يداـه ماـما  ماهدـید . ار  وا  باوخ  زین  بش  ره  مدرکن و  رحـس  وا  سدـقم  دوجو  هب  يوـنعم  تدارا  قـشع و  نودـب  یبـش  نونکاـت  مدروآ ،

ماما دش ، دراو  گرزب  يوناب  نآ  هک  یماگنه  ناوخارف . ار  همیکح  مردقنارگ  رهاوخ  روفاک ! دومرف : نارازگتمدـخ  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع 
رارق رهم  میرکت و  دروم  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  همیکح  و  تسا ... هزیـشود  نامه  نیا  همیکح ! دومرف : وا  هب  باطخ  مالـسلاهیلع  يداـه 

ار وا  کنیا  ربمایپ ! رتخد  دومرف : شردقنارگ  رهاوخ  هب  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترضح  درک . نالعا  وا  رادید  زا  ار  شیوخ  ینامداش  داد و 
« مئاق  » راختفارپ ردام  نسح و  مرـسپ  ردقنارگ  رـسمه  وا  هک  زومایب  وا  هب  دـیابیم  هک  هنوگ  نآ  ار  نید  نیناوق  تاررقم و  ربب و  شیوخ  دزن 

یخرب رد  توافت  كدنا  اب  ۀـبیغلا »  » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  و  نیدـلا » لامکا   » رد قودـص  هچنآ  دوب  نیا  [ . 125 . ] دوب دهاوخ 
میدیزگرب . ار  اهنیرتهب  ناوت ، دح  رد  ام  هک  دناهدروآ  اههژاو 

تسرد تسار و  يایؤر 

هاگدـید زا  عقاو  اب  قباـطم  تسار و  ياـهباوخ  تروص : نیدـب  دراد ، ریـسفت  لـیلحت و  هب  زاـین  یکدـنا  تیاور ، نیا  هک  دیـسریم  رظن  هب 
هحفـص ثدـحم [  هک  هنوگ  نامه  دراد  یلقتـسم  باتک  هب  زاین  ثحب ، نیا  لـماک  قیقحت  یـسررب و  تسا و  هدـش  هتفریذـپ  یتیعقاو  نآرق ،

: میراذـگیم مینکیم و  میـسرت  ار  یتاکن  هدرـشف  روط  هب  اـجنیا  رد  اـم  تسا ، هدروآ  ار  ثحب  نیا  مالـسلاراد »  » رد هللا  همحر  يرون  [ 187
نیا اـهنآ ، زا  هک  تسا  هدرمـشرب  شیوخ  ناگدـنب  رگید  گرزب و  ناربماـیپ  يارب  ار  يددـعتم  ياـهباوخ  فیرـش ، نآرق  رد  ادـخ  فـلا :

. تساک مکیب و  قیقد و  هناقداص و  مایپ  ياراد  تسا و  هجوت  دروم  تسرد و  قداص و  اهباوخ ، زا  یخرب  هک  ددرگیم  تفاـیرد  تعقاو 
راهچ [ 127 « ] فسوی  » يهروـس رد  تسا و  هدروآ  ار  مالـسلاهیلع  لـیلخ  میهاربا  باوـخ  [ 126 « ] تاـفاص  » يهروس رد  نآرق  هنوـمن ، يارب 

، اهنیا يهمه  هک  رـصم  هاشداپ  باوخ  ینادنز و  ناوج  ود  باوخ  فسوی ، باوخ  زا : دـنترابع  هک  تسا  هدروآ  ار  تسرد  تسار و  باوخ 
زا یهوبنا  اب  مالـسلامهیلع  رون  ناماما  ربمایپ و  زا  هدیـسر  تایاور  رد  ب : دـمآرد . راک  زا  تسرد  هناقداص و  همه  تشاد و  مایپ  هدـنیآ ، زا 
 - 1 هنومن : يارب  تسویپ  عوقو  هب  دوب ، هدـش  هدـید  هک  هنوگ  نامه  ماجنارـس  هک  میدرگیم  ورهبور  عقاو  اب  قباـطم  تسرد و  ياـهباوخ 

ياهشالت اب  دـننکیم و  زیخ  تسج و  وا  ربنم  رب  اـههنیزوب ، نوچمه  یهورگ  هک  دـید  اـیؤر  ملاـع  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ 
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رد هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دننادرگیم . زاب  تیلهاج  متـس و  عاجترا و  كرـش و  هب  ار  وا  يارگدیحوت  بلط و  قح  تما  دوخ  یعاجترا 
انلعج ام  و  : ) دروآ ار  هفیرـش  يهیآ  نیا  دمآ و  دورف  لیئربج  هک  دیدرگ  ادیوه  شاهرهچ  رد  هودنا  جوم  دش و  رادـیب  باوخ  زا  لاح  نامه 

ياهباوخ ترـضح  نآ  زین  و   - 2 هحفص 188 ] [ . ] 129 [ ، ] 128 ...( ] نآرقلا یف  ۀنوعلملا  ةرجـشلا  سانلل و  ۀـنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایؤرلا 
 - 3 [ . 130 . ] تفای ققحت  دوب ، هدومرف  ینیبشیپ  ریـسفت و  هک  هنوگ  نامه  نامز ، تشذگ  اب  هاگ  نآ  درک و  ریـسفت  ار  اهنآ  دید و  يرگید 
وا هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـید و  باوخ  رد  شیوخ  تلحر  زور  ار  ربمایپ  شردـپ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیاـمنارگ  تخد  زین  و 
وا تفای و  ققحت  دوب ، هدرک  ریسفت  هدید و  باوخ  هک  هنوگ  نامه  و  [ . 131 . ] دوب یهاوخ  نم  نامهیم  نم و  دزن  بشما  وت  مرتخد ! دومرف :

ربمایپ هناگادج  روط  هب  مادـک  ره  [ 133  ] مالسلاهیلع نیـسح  ماما  و  [ 132  ] مالـسلاهیلع نانمؤمریما  هنوگ  نیمه   - 4 دیـشک . رپ  توکلم  هب 
زین هنوگ  نامه  هک  دومرف  صخشم  زین  ار  نآ  زور  داد و  ربخ  نانآ  تداهش  هب  ترضح  نآ  دندید و  باوخ  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ 

هک یناسنا  يارب  تسا و  هدـنیآ  زا  تسرد  مایپ  ياراد  عقاو و  اب  قباطم  اـهباوخ ، زا  یخرب  هک  تفریذـپ  دـیاب  ور  نیا  زا  تسویپ . عوقو  هب 
تباث هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  هدیـسر  تایاور  رد  دـهدیم . ربخ  تعیبط  ياروام  ناهج  توکلم و  ملاع  زا  تسا ، هدـید  باوخ 

تسرد شباوخ  دنیبب ، باوخ  رد  ارم  سک  ره  [ . 134 «. ] یب لثمتی  ناطیشلا ال  ناف  ینآر ، دقف  ینآر  نم  : » دومرف شترضح  هک  تسا  هدش 
ناربمایپ و ادخ و  يایلوا  يهرهچ  رد  دناوتیمن  هک  هنوگ  نامه  دزاس . نم  هیبش  ار  دوخ  دـناوتیمن  ناطیـش  هک  ارچ  تسا ، عقاو  اب  قباطم  و 
رد ار  ام  سک  ره  اـنآر »... دـقف  اـنآر ، نم  : » دومرف هک  دـناهدروآ  ترـضح  نآ  زا  تروص  نیدـب  زین  و  دـیآرد . مالـسلامهیلع  رون  ناـماما 

کی سجرن »  » وناب باوخ  هک  تفریذـپ  دـیاب  ناـیب ، نیا  اـب  هحفـص 189 ] تسا [ . هدـید  تسرد  تسا و  تقیقح  اـب  قباـطم  دـنیبب ، باوخ 
یمارگ ربمایپ  هک  تسا  هدـید  تسرد  ایؤر  ملاع  رد  وا  هک  تفریذـپ  دـیاب  تسا . هدوب  ربخ  مایپ و  ياراد  عقاو و  اب  قباطم  حیحـص و  باوخ 
شباوخ زین  و  درک . يراگتـساوخ  شدـنزرف  يارب  ار  وا  هدروآ  مالـسا  مالـسلااهیلع  همطاـف  تسد  هب  وا  هک  نیا  زا  سپ  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

يارب هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهلیسو  هب  وا  يراگتساوخ  زا  سپ  ار -  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  بش  ره  هک  دوب  حیحص 
اب راـکیپ  هشیدـنا  رد  مور  رـصیق  شدـج  هک : داد  ربـخ  وا  هب  ترـضح  نآ  دـیدیم و  باوـخ  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع -  يرکـسع  نسح  ماـما 

ساـبل رد  شیوـخ ، يوزرآ  فدـه و  هـب  ندیــسر  يارب  هنوـگچ  هـک  داد  دوـمنهر  وا  هـب  و  تـسا .» اـهنآ  روـشک  هـب  موـجه  ناناملــسم و 
ات دـیایب ... اهزرم  هب  مور  شترا  هارمه  هب  دریگ و  رارق  نانآ  نایم  رد  هدـمآرد و  لاـس  نس و  مک  ناگزیـشود  ناراتـسرپ و  نارازگتمدـخ و 

. ددرگ لیدبت  لاصو  هب  رجه ، زوس  قارف و  دیآ و  لئان  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  يرـسمه  رای و  رادید  راختفا  هب  ماجنارس 
خر خیرات  رد  روما  نیا  زا  يرایسب  ياههنومن  هک  نیا  هن  رگم  دشاب ؟ تسرد  عقاو و  اب  قباطم  اهنیا  يهمه  هک  دیسریم  رظن  هب  یلاکشا  هچ 

دنمـشیدنا و رتخد  نیا  مالـسلاهیلع ، سجرن  ترـضح  رد  هک  نیا  زا  سپ  دنوادخ  مییوگب : هک  تسا  ثحب  رد  یلکـشم  هچ  و  تسا ؟ هداد 
نامیا رادـتقا ، تفع ، ایح ، نوچ : يرایـسب  تازایتما  یناسنا و  شزرا  لیاضف و  یحور ، یگتـسیاش  دادعتـسا و  نابوخ ، نویراوح و  يهداون 

اـهیگژیو و نـیا  هـب  ار  وا  و  دزاـس ؟ رختفم  هنادواـج  راـختفا  نـیا  هـب  ار  وا  داد  رارق  ار  یگداوناـخ  تفارــش  تباـجن و  تلاـصا و  قـیمع ،
ایآ ددرگ ؟ رختفم  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  اهلد ، بوبحم  ناناج و  ناج  يردام  راختفا  هب  ناس  نیدب  ات  دیامن  هتسارآ  الاو ، ياهشزرا 

بجوم ییاههزیگنا  هچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد ، یمهم  شقن  كدوک  تمظع  تیصخش و  رد  تثارو  لصا  هک  ارچ  دراد ؟ یلاکـشا  نیا 
تیصخش اب  يهزیشود  نآ  زا  ایؤر  ملاع  رد  مالسلاهیلع  حیسم  ترضح  زا  مور و  روشک  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  ددرگیم 

، یمالـسا روانهپ  روشک  رد  ایآ  هحفص 190 ] دنک [ ؟ يراگتساوخ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  شدنزرف  يارب  هوکـش  رپ  و 
يارب ینالوط  فرگـش و  تافیرـشت  تفگـش و  تامدـقم  نیا  دـشیمن ؟ تفای  يرـسمه  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شدـنزرف  يارب 
هدـش هتخانـش  ام  يارب  یلماک  تروص  هب  وا  یگدـنز  ياـهزمر  زار و  و  مالـسلااهیلع » سجرن   » تیـصخش داـعبا  هک  تسا  نشور  تسیچ ؟

تسا . هتسجرب  يوناب  نآ  تیصخش  تمظع  هوکش و  رگناشن  ددرگیم ، تفایرد  ینالوط ، تیاور  نیا  زا  هچنآ  اما  تسین ،

رگید هاگدید 
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هنوگ نیا  هک  تسا ، هشیدـنا  اب  تیـصخش و  اب  يوناب  نآ  یگدـنز  رگمیـسرت  هک  تسا  دوجوم  ام  ییاور  عبانم  رد  زین  يرگید  تیاور   - 2
نسح ماما  ترضح  تداهش  زا  سپ  دیوگیم : هک  تسا  هدروآ  يرهطم  هللادبع  نب  دمحم  زا  هللا ، همحر  قودص  خیـش  تسا : هدش  تیاور 
سپ نیتسار  ماما  زا  ات  مدش  بایفرش  همیکح ، مالسلاهیلع  داوج  ماما  يهیامنارگ  تخد  دنمشیدنا و  يوناب  رضحم  هب  مالسلاهیلع  يرکـسع 

هدیقع و فالتخا  راچد  وا  هیامنارگ  دوجو  دروم  رد  مدرم  تفالخ ، هاگتسد  یسایس  ياهيزاب  رثا  رب  هک  مالسلاهیلع  يرکسع  ترـضح  زا 
مـسبت وا  تسا ؟ دنزرف  ياراد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ترـضح  ایآ  یمارگ ! يوناب  متفگ : وا  هب  منک . لاؤس  دندشیم ، ینادرگرـس  تریح و 

هک ماهتخاس  ناشن  رطاخ  هراومه  هک  یلاح  رد  تسیک ؟ ترـضح  نآ  زا  سپ  نیتسار  ماـما  سپ  دـشاب ، هتـشادن  رـسپ  وا  رگا  تفگ : درک و 
: متفگ [ . 135 .«. ] دوب دـهاوخن  نانآ  ناس  هب  ردارب  ود  رد  تماما  زگره  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ربمایپ ، هیاـمنارگ  طبـس  ود  زا  سپ 
« سجرن  » مان هب  ياهتـسجرب  تلیـضف و  اب  زینک  نم  داد : خـساپ  وگب ؟ میارب  وا  تبیغ  زا  رون و  ماما  نیمهدزاود  مرـالاس  تدـالو  زا  مرورس !
: متفگ وا  هب  دـید . ار  وا  دـمآ و  نم  رادـید  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  مردارب  هحفـص 191 ] دنزرف [  يزور  هک  متـشاد 
تیصخش و اما  ناج ! همع  هن  دومرف : ددرگ ؟ رختفم  امش  يرـسمه  راختفا  هب  ات  متـسرفب  امـش  هناخ ي  هب  ار  وا  دیهدیم  هزاجا  رگا  مرالاس !

دهاوخ يدنزرف  ردام  وا  دومرف : تشاداو ؟ نیسحت  هب  ار  امش  وا ، یگژیو  نیمادک  مرورس ! متفگ : تشاداو . نیـسحت  هب  ارم  وا  ياهیگژیو 
داد لدع و  زا  ولمم  ار  نیمز  وا  تسد  هب  دنوادخ  هک  دروآ  دهاوخ  ایند  هب  ار  يدرمگرزب  تسا ، زارفرـس  زیزع و  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دـش 

؟ دـیهدیم هزاجا  ایآ  متـسرفیم ، امـش  هناخ  هب  ار  وا  سپ  مرورـس ! متفگ : دـشاب . زیربل  دادـیب ، روج و  زا  هک  هنوگ  نامه  تخاس ، دـهاوخ 
يداه ماما  ترـضح  هناخ  هب  مدیـشوپ و  ار  شیوخ  سابل  دیوگیم : همیکح  بانج  دیریگب . هزاجا  ماهیامنارگ  ردپ  زا  دروم  نیا  رد  دومرف :

هب ار  سجرن  همیکح ! دومرف : درک و  زاغآ  ار  نخس  ترـضح  نآ  هک  متـسشن  هیامنارگ  دوجو  نآ  رب  دورد  راثن  زا  سپ  مدمآ . مالـسلاهیلع 
ترـضح میامن . هزاجا  بسک  دروم  نیا  رد  ات  مدـمآ  امـش  رادـید  هب  لیلد  نیمه  هب  نم  نم ! رـالاس  متفگ : تسرفب . نسح ، مرـسپ  يهناـخ 

: دیازفایم ردقنارگ  يوناب  نیا  دزاس . تروهرهب  هتسیاش  راک  نیا  رد  کیرش و  ار  وت  هوکشرپ  شاداپ  نیا  رد  دراد  تسود  دنوادخ  دومرف :
مالـسلاهیلع يرکـسع  ترـضح  جاودزا  هب  هتخاـس و  هتـسارآ  دوـب ، هتـسیاش  هک  هنوـگ  نآ  ار  سجرن  گـنردیب  متـشگزاب و  هناـخ  هب  نم 

شردپ يهناخ  هب  شرـسمه  هارمه  هاگ  نآ  دوب و  ام  دزن  ترـضح  نآ  يدـنچ  مدرک ، يرادـنامهم  نانآ  زا  شیوخ  يهناخ  رد  مدروآرد و 
هحفص 192 ] [ . ] 136 . ] تشگزاب

تیاور نیا  رب  یشرگن 

اهنت دیوگیمن و  يزیچ  وا  یگدنز  زیگناتفگـش  تشذگرـس  و  سجرن »  » یگداوناخ ءاشنم  زا  تیاور  نیا  دـش ، هظحالم  هک  هنوگ  نامه 
وا مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  مه  اجنامه  رد  دوب و  مالسلاهیلع  داوج  ماما  رتخد  هناخ  رد  وناب  نآ  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب 

ندیسر یگنوگچ  زا  تیاور  نیا  اما  دناوخ . وا  دنلب  یناشیپ  تباجنرپ و  يهرهچ  هتشارفارب و  تماق  رد  ار  يونعم  تمظع  هوکش و  دید و  ار 
ود نایم  هک  دناهشیدنا  نیا  رد  رـصاعم ، نادنمـشیدنا  زا  یخرب  تسا . تکاس  نوتاخ  همیکح  بانج  يهناخ  هب  ارماس و  یخیرات  رهـش  هب  وا 

همیکح هب  باـطخ  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  ترـضح  هک  ياهلمج  تسخن ، تیاور  رد  دـنیوگیم : تهج  نیمه  هب  دـنهد ، دـنویپ  تـیاور 
تاررقم ربب و  دوخ  يهناخ  هب  ار  وا  ربمایپ ! رتخد  مئاقلامأ ». دمحمیبأ و  ۀجوز  اهناف  کلزنم ... یلا  اهیذـخ  هللا ! لوسر  تنب  ای  : » دـیامرفیم

اب دوب . دهاوخ  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  مئاق »  » رون ماما  نیرخآ  ردام  مالـسلاهیلع و  نسح  مدنزرف  رـسمه  هک  ارچ  نک ؛ میلعت  وا  هب  ار  نید 
دید و ار  وا  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  دوب  اجنآ  رد  دمآ و  مالسلاهیلع  داوج  ماما  رتخد  يهناخ  هب  مالـسلااهیلع  سجرن  نایب ، نیا 

ریـسفت لیوأت و  نیا  اب  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  ییاـههژاو  مود  تیاور  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما  دوب . وا  رـسمه  هک  ارچ  تسیرگن ، ودـب 
هناخ رد  هن  سجرن  هک  دنکیم  نیا  رب  تلالد  هلمج  نیا  و  سجرن » اهل : لاقی  ۀیراج  یل  تناک  : » دـیوگیم همیکح  هنومن : يارب  دزاسیمن .
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و : » دـیوگیم هک  نیا  رگید  هحفـص 193 ] دـیوگیم [ . نخـس  وا  رالاس  رورـس و  عضوم  زا  وا  هدوب و  رازگتمدـخ  هک  نامهیم  ناونع  هب  وا 
ۀجوز اهناف  : » دیامرفیم هک  دزاسیمن  تسا ، هدمآ  لوا  تیاور  رد  هک  مالسلاهیلع  يداه  ماما  يهلمج  اب  زین  هلمج  نیا  دمحم » یبأل  اهتبهو 

دمحمیبأ .»

شسرپ کی 

رظن هناگیب  رتخد  کی  هب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هنوگچ  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  قوف ، ریـسفت  هیجوت و  در  زا  سپ 
تسیرگن ؟ یبوخ  هب  ار  وا  دنکفا و  قیمع 

شسرپ خساپ 

یعرش زوجم  نودب  مرحمان و  هب  زگره  مالسلاهیلع  يرکـسع  ماما  تسا و  زیاج  وا  کلام  تیاضر  اب  يرگید  زینک  هب  هاگن  هک : نآ  تسخن 
مود تیاور  يوار  هک : نآ  مود  هانگ . هب  دـسر  هچ  ات  تسا  اـطخ  شزغل و  هابتـشا و  عناـم  تمـصع ، تسا و  موصعم  وا  هک  ارچ  درگنیمن ،

هحفص 197 ] [ . ] 137 . ] تسا رتبسانم  رتهب و  تسخن  تیاور  هب  دامتعا  ساسا  نیا  رب  فیعض ، تیاور  دوخ  تسا و  لوهجم 

ارماس هناتسآ  زا  یتامارک 

ارماس هناتسآ  زا  دنچ  یتمارک 

زین ناراوگرزب  نآ  رازم  دوب ، زیربل  تازجعم  تامارک و  زا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  یگدـنز  دـش  هراـشا  مه  رتشیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
مییامنیم . هراشا  اهیتفگش  نیا  زا  يدراوم  هب  شخب  نیا  رد  هدوب  زیگناتفگش  ياهراک  تامارک و  دهاش  ناشتداهش  زا  سپ 

نییرکسع رهطم  حیرض  تمارک  روهظ 

دیس يهذمالت  يهلجا  زا  هک  هرس -  سدق  یساملس  نیدباعلانیز  الم  دوخ ، رصع  عروا  زا  مالـسلاراد »  » باتک رد  هللا  همحر  يرون  ثدحم 
مالـسلاامهیلع نییرکـسع  مرح  رد  دندومنیم ، انب  ار  ارماس  روس  هک  یتاقوا  دنکیم : لقن  هنوگ  نیا  دوب -  هسمر  هللا  بیط  مولعلارحب  لیلج 

. دیدرگ هرهطم  يهضور  دراو  كرت  رئاز  يدرم  هاگان  دوبن . نم  زا  ریغ  يدـحا  دوب و  تولخ  مرح  مدوب . بیقعت  لوغـشم  رهظ  زامن  زا  دـعب 
مگ نم  رفـس  يهنیزه  هللا ! لوسر  نبای  درکیم : ضرع  یکرت  نابز  هب  دادیم و  تکرح  تدـش  هب  هتفرگ  ار  رهطم  حیرـض  ترایز ، زا  دـعب 

ددرگ ادج  مه  زا  اههکبش  دوب  کیدزن  هک  دادیم  تکرح  نانچ  ار  كرابم  حیرض  وا  مهاوخیم . امش  زا  دوب . نیمه  طقف  دینادیم  هدش و 
نم ات  دـیرادرب  دوخ  شوگ  زا  هبنپ  تفگ : هک  نآ  اـت  تفگیم . دـنکیم -  هملاـکم  دوخ  لـثم  اـب  هک  یـسک  دـننام  هناروسج -  تاـملک  و 

هدـهاشم وا  زا  ار  بدا  ءوس  هنوگ  نیا  یتـقو  منادیم . ار  یکرت  ناـبز  نم  هک  دوبن  هجوتم  وا  مرادیمن . رب  تسد  مریگن  ار  ماهنیزه  يهسیک 
همئا ماقم  يهتسیاش  رادرک  راتفگ و  عون  هحفـص 198 ] نیا [  هک  مدرک  تحیـصن  هظعوم و  ار  وا  تمیالم  نابز  هب  هتفر و  وا  دزن  هب  مدرک ،

راک لوغشم  ورب  يوشیم !؟ لخاد  نم  ماما  نم و  نایم  هک  هچ  وت  هب  تفگ : هناریغتم  درم  نآ  امن ! بدا  تیاعر  تسین . مالـسلامهیلع  راهطا 
رـس يالاب  يهیواز  رد  نم  سپ  دـنهدب . ارم  دارم  ات  موشیمن  ادـج  اـهنآ  زا  مرتاـناد و  وت  زا  تیعر  رب  وا  قح  هب  ماـما و  هب  نم  شاـب و  دوخ 

مدوب وا  رما  رد  رکفتم  نم  دومنیم و  فاوط  سدـقم  حیرـض  فارطا  رد  درکیم و  رارکت  ار  تاملک  نامه  رئاز  درم  نآ  مداتـسیا . كرابم 
ياپ نییاپ  رد  درم  نآ  داتفا . نیمز  هب  وا  رانک  رد  رهطم  حیرـض  رـس  يالاب  زا  ياهسیک  دش و  دـنلب  ییادـص  هاگان  دـش . دـهاوخ  هنوگچ  هک 

هب ور  تشادرب و  ار  هسیک  نآ  هدش و  لاحـشوخ  دید ، ار  دوخ  يهسیک  دمآ و  كرابم  رـس  يالاب  هب  دینـش  ار  ادـص  نآ  نوچ  دوب . كرابم 
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اجک ار  تاهسیک  متفگ : دوب . راوگان  تعبط  هب  دـمآیمن و  تشوخ  هک  ییاهفرح  اب  متفرگ  ماما  زا  هنوگچ  هک  يدـید  تفگ : درک و  نم 
هب ار  ادـخ  مدومن و  بجعت  وا  صـالخا  نیقی و  زا  نم  مدـش ! تفتلم  اـج  نیا  رد  نم  یلو  ـالبرک ، بیـسم و  نیب  تفگ : يدوـب ؟ هدرک  مگ 

مدومن . رکش  درک  نایامن  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  دوخ  ججح  تایآ  زا  هچنآ 

نییرکسع هزجعم  غابص و  داوج  جاح 

بادرـس رد  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  هکربتم  يهضور  ریمعت  راک  رـس  ارماس  رد  دوب ، دمتعم  هقث و  ربتعم و  راجت  زا  هک  غابـص  داوج  جاح 
هب مدوب  هدش  فرشم  دودح  نآ  هب  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  مزع  هب  ریقح  هک  هنس 1210 -  رد  یئوخ  ناخ  یلق  رفعج  بناج  زا  دوب . سدقم 

. دوب ارماس  مکاح  دادـغب  ریزو  بناج  زا  نیا  رب  قباس  هک  دوب  یمان  یلع  دیـس  هک  درک  تیاکح  يو  دوب . اجنآ  رد  وا  متفر -  ارماس  ترایز 
تفرگیم و دوب  لایر  کی  يرفن  ره  يارب  هک  یهجو  مجع  راوز  زا  تفگ : يو  مدـید ، مدوب  هدـش  فرـشم  هک  هنـس 1205  رد  ار  وا  ریقح 

دزیم دارفا  ياپ  قاس  رب  هک  تشاد  يرهم  ناگدادـن  ناگداد و  هجو  زاـیتما  يارب  دادیم و  هضور  رد  لوخد  تراـیز و  تصخر  ار  ناـشیا 
وا مزالم  رفن  هس  دوب ؛ هتـسشن  سدقم  نحـص  رد  رب  يزور  دشاب . هناشن  دنوشیم ، هضور  لخاد  هک  رگید  هحفص 199 ] تاعفد [  يارب  هک 

درکیم و رهم  ار  راوز  زا  کی  ره  ياپ  دـشیم ، دراو  هک  مجع  زا  راوز  هلفاق  هداـهن و  دوخ  شیپ  رد  يدـنلب  بوچ  دـندوب و  شهارمه  مه 
سومان و فرـش و  لها  هلمج  زا  يو  دوب . وا  هارمه  زین  وا  لایع  دمآ و  مجع  رایخا  زا  یناوج  دادیم . لوخد  تصخر  تفرگیم و  ار  هجو 

رهم ار  وا  ياپ  قاس  ات  دـیایب  زین  نز  نآ  تفگ : درک و  رهم  ار  ناوج  نآ  ياپ  قاـس  یلع  دیـس  داد . لاـیر  ود  ناوج  نآ  دوب . لاـمج  اـیح و 
! نیدیب یـضفار  يا  تفگ : یلع  دیـس  تسین . مزـال  ار  رهم  رگید  درذـگیم . دـهدیم و  لاـیر  کـی  هعفد  ره  نز  نیا  تفگ : ناوج  منک .
. ماهدرکن یطلغ  راک  منک ، تریغ  مدرم  تیعمج  نیا  نایم  رد  رگا  تفگ : ناوج  منیبب ؟ ار  وت  نز  ياـپ  قاـس  هک  ینکیم  تریغ  تیبصع و 

تسا ترایز  رگا  تفگ : تفرگ و  ار  نز  تسد  ناوج  نآ  مهدن . لوخد  نذا  منکن  رهم  ار  وا  ياپ  قاس  ات  تسین ، نکمم  تفگ : یلع  دیس 
نز یتقو  دمآ ؟ نارگ  وت  رب  نم  يهتفگ  یـضفار ! يا  تفگ : یقـش  یلع  دیـس  دـنک ، تعجارم  تساوخ  یتقو  تسا . یفاک  مه  ردـق  نیمه 

تفرگ ار  نز  تسد  ناوج  نآ  دش . نایامن  وا  ندب  تفر و  رانک  وا  سابل  داتفا و  نیمز  هب  نز  دز . وا  مکش  رب  یبوچ  رـس  دورب ، تساوخیم 
جاـح دومن . تعجارم  دوخ  لزنم  هب  هاـگ  نآ  تسا . اراوـگ  زین  نم  رب  دیدنـسپب  امـش  رگا  درک : ضرع  هسدـقم  هضور  هب  ور  درک و  دـنلب  و 

نم دـهاوخیم . ار  وت  یلع  دیـس  ردام  هک  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  هب  یـسک  دـعب  تعاس  راهچ -  ای  هس -  مدوب . هناـخ  رد  نم  دـیوگ : داوج 
دتلغیم و نیمز  رب  هدروخ  مخز  رام  لثم  یلع  دیـس  مدید  مدناسر . وا  هناخ  هب  ار  دوخ  دوز  نم  دـندمآ . مه  رگید  رفن  هس  ود  مدـش ، هناور 
هک دـنداتفا ، نم  ياپ  رب  نانکهیرگ  شنارتخد  نز و  ردام ، دـندید ، ارم  یتقو  دـناهدش ، عمج  وا  رود  شاهداوناخ  دـنزیم و  داد  لد  درد  زا 
اعد شهاوخ  متفر و  ناوج  نآ  شیپ  نم  مدرک . دب  مدرک و  طلغ  ادخ ! دزیم : داد  یلع  دیس  هحفص 200 ] نک [ . یضار  ار  ناوج  نآ  ورب 

يارب دوب ، برغم  متشگرب ، نم  نم !؟ تلاح  نآ  هتسکش و  لد  نآ  وک  اما  متـشذگ ، وا  زا  نم  تفگ : درذگب . یلع  دیـس  مرج  زا  هک  مدرک 
هدرک هنهرب  ار  دوخ  ياهرس  یلع  دیس  نارهاوخ  نارتخد و  نز ، ردام ، مدید  مدمآ . مالسلاامهیلع  نییرکسع  هضور  هب  ءاشع  برغم و  زامن 

وا ناگتسب  دیسریم . هضور  هب  وا  يهناخ  زا  یلع  دیس  دایرف  دناهدش و  راوگرزب  نآ  لیخد  هتسب و  سدقم  حیرـض  رب  ار  دوخ  ياهوسیگ  و 
تسد رد  نآ  تالآ  ریمعت و  حلاصم  تهج  هب  قاور  هضور و  ياهدیلک  نوچ  دنداد و  لسغ  ار  وا  دوب . هدرم  یقـش  نآ  یلو  دنتفر  هناخ  هب 

رد ار  هزانج  مداد و  هزاجا  نم  دنیامن . نفد  اجنآ  رد  دوش  حبـص  نوچ  هدراذگ ، قاور  رد  ار  وا  توبات  هک  دندرک  شهاوخ  نم  زا  دوب ، نم 
دوقفم هضور  زا  يزیچ  دشاب و  هدش  ناهنپ  یـسک  ادابم  هک  مدرک  هظحالم  تسا ، فراعتم  هک  نانچ  ار  قاور  فارطا  نم  دندراذگ و  اجنآ 

ار قاور  رد  هتخورفا ، ار  اهعمـش  متفگ : همدـخ  هب  مدـمآ و  ناهاگرحـس ، متفر . متـشادرب و  ار  اهدـیلک  هدرک و  لفق  ار  برد  هاگ  نآ  دوش 
بـش لوا  ارچ  متفگ : مادخ  زا  یکی  هب  مدـش . كانمـشخ  نم  تفر . دـیود و  نوریب  قاور  زا  هک  مدـید  ار  یهایـس  گس  هاگان  دـندوشگ ،

يهزانج ات  دندمآ  یلع  دیـس  يهداوناخ  دش  زور  یتقو  دوبن . قاور  رد  يزیچ  چیه  میدرک ، تقد  ام  دنتفگ : دیاهتـشگن ؟ یبوخ  هب  ار  قاور 
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[ . 138 . ] تسین اجنآ  رد  يرگید  زیچ  چیه  تسا و  توبات  رد  یلاخ  نفک  دندید  دننک ، شنفد  هتشادرب و  ار  وا 

نییرکسع مرح  رد  يزیربت  ناوج 

نییرکـسع تراـیز  تهج  هـب  هـک  يرفـس  رد  تـسا -  ریقح  نـیا  هزاـجا  خـیاشم  زا  هـک  هرـس -  سدـق  یفجن  دـمحم  خیـش  لـیلج ، خـیش 
نم درک : تیاکح  هنوگ  نیا  يزور  میدوب . رفسمه  ناشیا  بانج  هحفص 201 ] اب [  میدش  فرشم  ارماس  هب  سدقم  بادرس  مالسلاامهیلع و 

، روجنر ار  صخـش  نآ  مدمآ  ارماس  هب  يزور  متفریم . وا  هناخ  هب  مدمآیم  ترایز  هب  هاگ  ره  هک  متـشاد  اجنآ  لها  زا  ییانـشآ  ارماس  رد 
اجنیا هب  ترایز  يارب  زیربت  زا  ياهلفاق  لبق  يدنچ  تفگ : مدیـسرپ . وا  يرامیب  ببـس  زا  دوب . گرم  هب  فرـشم  هک  مدـید  ضیرم  فیحن و 

رد ار  اهنآ  هتفرگ و  يرتشم  دوخ  يارب  هک  متفر  هلفاق  فرط  هب  تسا  ارماس  لها  باـبق و  نیا  مادـخ  تداـع  هک  ناـنچ  نم  دـندش . فرـشم 
هضور هناور  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  رد  ناکین  حالـص و  بابرا  يز  رد  مدید  ار  یناوج  هلفاق  نایم  رد  مربب . يدوس  هدرک و  يرای  ترایز 

دش و مالسلاامهیلع  نییرکسع  سدقم  نحص  لخاد  متفر . وا  یپ  رد  تفرگ . لوپ  رایـسب  ناوتیم  ناوج  نیا  زا  متفگ : دوخ  اب  دش . هکربتم 
وا مشچ  ود  زا  کشا  ینتورف ، عوضخ و  تیاهن  رد  دش و  لوخد  نذا  ياعد  ندناوخ  لوغـشم  تشاد و  تسد  رد  یباتک  داتـسیا ، قاور  رد 
هناد کی  درک و  هسیک  هب  تسد  وا  مناوخب . همانترایز  وت  تهج  هب  مهاوخیم  متفگ : متفرگ . ار  وا  يادر  هشوگ  متفر  وا  دزن  هب  دوب . يراج 

نآ مهد  کی  هب  مدناوخیم  همانترایز  يزور  دنچ  هک  نم  شاب . هتـشادن  يراک  نم  اب  ورب و  هک  درک  هراشا  دراذـگ و  نم  فک  هب  یفرـشا 
ینتورف و عوضخ و  تیاهن  رد  مدید  متـشگرب  مریگب . لوپ  وا  زا  زاب  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  عمط  متفر . هار  يردـق  هتفرگ  ار  نآ  مدوب ، رکاش 

هراشا داد و  نم  هب  یفرشا  مین  هعفد  نیا  مناوخب . ترایز  تیارب  نم  دیاب  متفگ : هدش ، وا  محازم  زاب  تسا . لوخد  نذا  ياعد  لوغـشم  هیرگ 
نیع رد  مدرک . تعجارم  زاـب  تسا . هدـمآ  تسد  هب  یبوـخ  راکـش  متفگ : دوـخ  اـب  متفر و  نم  ورب . شاـب . هتـشادن  يراـک  نم  اـب  هک  درک 

دـصکی زین  هعفد  نیا  مدیـشک . ار  وا  يادر  مناوخب و  همانترایز  وت  تهج  هب  نم  دـیاب  راذـگب . ار  باـتک  متفگ : وا  هب  دوب ، عوشخ  عوضخ و 
روضح هدراذگ و  لغب  رد  ار  باتک  هعفد  نیا  منک . تعجارم  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  عمط  زاب  متفر . نم  دش . اعد  لوغـشم  داد و  نم  هب  لایر 

یم هک  هنوـگ  ره  درگرب و  متفگ : مـتفر و  وا  دزن  هحفـص 202 ] هب [  مدش و  نامیـشپ  دوخ  يهدرک  زا  نم  دمآ و  نوریب  دـش . مامت  وا  بلق 
تعجارم هدرک و  تمالم  رایـسب  ار  دوخ  نم  تفر . دـنامن و  یترایز  لاح  ارم  تفگ : هیرگ  اب  مرادـن . يراک  وت  اب  نم  نک  تراـیز  یهاوخ 

نایم رد  هک  نآ  دناهداتـسیا  نم  هب  ور  هناخ  رد  يور  هب  ور  نم  هناخ  ماب  بل  رب  رفن  هس  مدید  مدـش ، طایح  لخاد  هناخ  رد  زا  یتقو  مدومن .
هاگان دیـشک . ار  نامک  یتشادزاب و  ام  زا  ار  اـم  رئاز  ارچ  تفگ : نم  هب  داـهن و  ناـمک  رد  ریت  تشاد . تسد  رد  یناـمک  دوب و  رتناوج  دوب ،

نآ تحارج  جیردت  هب  دش و  حورجم  زور  ود  زا  دعب  دش . دایز  جیردت  هب  نم  هنیس  شزوس  دندش و  بئاغ  رفن  هس  نآ  تخوس و  نم  هنیس 
. درم صخش  نآ  هک  تشذگن  زور  هس  دوب و  هدیسوپ  هنیس  مامت  مدید  دوشگ ، ار  دوخ  يهنیس  وا  تسا . هتفرگ  ارم  يهنیس  نونکا  دش . نهپ 

[ . 139]

رگید يزاجعا 

رد مینک : نایب  مالـسلاامهیلع  داوج  ماما  مظاک و  ماما  زا  ياهزجعم  مالـسلاامهیلع  نیمظاک  مرح  تبرغ  هب  هجوت  اب  تسا  بسانم  اج  نیا  رد 
رد يزور  دـنچ  مدـش . دادـغب  دراو  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  مزع  هب  يرجه  لاـس 1210  رد  تسا : هدـمآ  هنوگ  نیا  هللا  همحر  یقارن  نئازخ 

هـضور رد  نارفـسمه  ءاـبحا و  زا  یعمج  اـب  ياهعمج  بش  مدرک . فقوت  ناوراـک  عاـمتجا  تهج  هب  مالـسلاامهیلع  نیمظاـک  هکربتم  هعقب 
كرابم رـس  يالاب  هب  متـساخرب و  دـش ، مک  مدرم  ماحدزا  مدـش و  غراف  ءاشع  زامن  بیقعت  زا  هک  نآ  زا  دـعب  مدوب . نیمامه  نیماما  هکربتم 
هـسدقم هضور  رد  رب  ار  برع  نادرم  نانز و  زا  یعمج  زاوآ  میامن . توالت  لـماک  بلق  روضح  اـب  اـج  نآ  رد  ار  لـیمک  ياـعد  هک  مدـمآ 

نینچ رد  هک  دـینیبب  ار  بارعا  بدا  ءوـس  متفگ : اـقفر  زا  یکی  هب  دـش . دـنلب  رایـسب  ادـص  دـش و  بلق  روـضح  عناـم  هک  يوـحن  هب  مدـینش 
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هک متساخرب  اقفر  زا  یکی  اب  نم  دیشک ، لوط  ناشیا  يادص  نوچ  هحفص 203 ] دننکیم [ !؟ دنلب  ار  ادص  نینچ  یتقو ، نینچ  رد  یعضوم ،
لخاد برع  نز  دنچ  هداتسیا و  هسدقم  هضور  رد  رب  راددیلک  دمحم  خیـش  مدید  تسیچ . اغوغ  تلع  مینیبب  ات  میدمآ  سدقم  ياپ  نییاپ  هب 
رکنم ناشیا  دیاهدیدزد و  امـش  زا  یکی  ارم  لوپ  هسیک  دـیوگیم : هتفرگ و  ار  رگید  نز  هس  نابیرگ  اهنآ  زا  یکی  دـندش و  هسدـقم  هضور 

موش و نئمطم  امـش  زا  نم  ات  دـینک  داـی  راوگرزب  ود  نیا  هب  مسق  هتفرگ ، ار  حیرـض  لـفق  كربتم  عضوم  نیمه  رد  تفگ : نز  نآ  دـندوب .
هداهن و شیپ  مدق  نانیمطا  تیاهن  رد  نانز  زا  یکی  دـسریم . اجک  هب  ناشیا  راک  مینیبب  هک  میداتـسیا  اقفر  نم و  منک . اهر  ار  امـش  نابیرگ 

نز نآ  متـسه . يرب  تمهت  نیا  زا  نم  هک  ینادیم  وـت  داوـج ! ود  ردـپ  يا  ۀـئیرب ؛ ینا  ملعت  تنأ  نیداوجلااـبأ ! اـی  تفگ : هتفرگ و  ار  لـفق 
لفق دمآ و  یموس  نز  تفر . درک و  ملکت  هنوگ  نامه  هدراذگ  شیپ  مدق  يرگید  نآ  مدش . نئمطم  وت  زا  نم  هک  ورب  تفگ : لوپ  بحاص 

هتشذگ سدقم  حیرض  رس  زا  ایوگ  هک  دش  دنلب  يوحن  هب  نیمز  زا  مدید  ۀئیرب » ینا  ملعت  تنأ  نیداوجلاابأ ! ای  : » تفگ هک  نیمه  هتفرگ ، ار 
دنلب ریبکت  هب  ادص  دمحم  خیش  دمآ . الاب  وا  نابز  دش و  نینچ  زین  وا  ياهمشچ  هتـسب و  نوخ  دننام  وا  گنر  هعفد  کی  دروخ و  نیمز  رب  و 

زین ام  دندراذگ . سدقم  قاور  هفص  زا  یکی  رد  هدیشک و  ار  نز  نآ  هک  داد  روتسد  دمحم  خیش  دنتفگ . ریبکت  زین  هضور  لها  ریاس  درک و 
هراشا اب  هک  دـمآ  شوه  هب  ردـق  نیا  رحـس  ياهیکیدزن  ات  دوب . شوهیب  نانچ  مه  نز  نآ  دوشیم . یهتنم  اـجک  هب  رما  مینیبب  هک  میدـنام 

، هدرک حبذ  وا  لمع  يهرافک  تهج  هب  دنفـسوگ  دنچ  وا  يهداوناخ  دیهدب . دیروایب و  ماهدراذـگ . اجک  ار  نز  نآ  لوپ  هسیک  هک  دـینامهف 
هحفص 204 ] [ . ] 140 . ] تفای تافو  زور  نامه  رد  هک  دوب  لاح  نامه  رد  حبص  ات  دوش و  صالخ  نز  نآ  هک  دندرک  قدصت 

رادید زوف 

هدش و فرشم  مالسلاهیلع  رصع  ماما  روضح  هب  هک  تسا  يدارفا  دودعم  زا  هللا  همحر  یشعرم  یفجن  نیدلاباهـش  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ 
لقن هل  مظعم  لوق  زا  ار  اـهنآ  زا  یخرب  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  ياـهباتک  زا  یـضعب  رد  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  تاـیاکح  دروم  نیا  رد 

مالـسلامهیلع تیب  لـها  هقف  ینید و  مولع  لیـصحت  ناـمز  درک : لـقن  ناـشیا  مکی : تیاـکح  تسا : ریز  حرـش  هب  تاـیاکح  نیا  دـناهدرک .
هب هدایپ  هبنشراهچ  ره  بش  لهچ  هک  مدومن  دهع  مدش و  مالـسلاهیلع  مظعألا  هللا  ۀیقب  ترـضح  يارآ  لد  لامج  رادید  قاتـشم  هداعلاقوف 

تموادم لمع  نیا  رب  موش ، لیان  مالـسلاهیلع  رـصع  ماما  رادید  زوف  هب  هک  دصق  نیا  هب  میامن . هتوتیب  اجنآ  رد  هدش  فرـشم  هلهـس  دجـسم 
يربا و اوه  مدومن ، تکرح  نیشیپ  ياهبش  زا  رترید  يردق  اقافتا  بش  نآ  هک  مجنپ -  یس و  ای  مشش -  یس و  هبنشراهچ  بش  ات  متـشاد 

ارف ار  اج  همه  یکیرات  مدراذگ ، قدنخ  نآ  هب  مدق  هک  یماگنه  تشاد . دوجو  یقدنخ  هلهـس  فیرـش  دجـسم  یکیدزن  رد  دوب  یگدـنراب 
نتفر هار  يادص  رـس  تشپ  زا  هاگان  تفرگ . ارف  ارم  دـندوب -  دایز  نامز  نآ  رد  هک  نادزد -  زا  فوخ  تشحو و  لاح  نآ  رد  دوب ، هتفرگ 

نآ رد  هک  تسا  بجعت  . ) مدید هیداب  لها  سابل  اب  ار  یبرع  دیس  مدرک  هاگن  متـشگرب و  دش ، نوزفا  نم  تشحو  دیـسر ، مشوگ  هب  یـسک 
يا دومرف : حیصف  نابز  اب  دمآ و  شیپ  وا  مدوب .) لفاغ  مداتفین و  رکف  هب  نامز  نآ  رد  اما  مداد ، صیخشت  ار  وا  ندوب  دیـس  هنوگچ  یکیرات 

. میداد همادا  نتفر  هار  هب  مدرک و  تبحـص  هب  عورـش  برع  دیـس  نآ  اب  مدرک و  ادیپ  شمارآ  دش و  لیاز  نم  تشحو  مکیلع . مالـس  دیس !
مظعألا هللا  ۀیقب  ترضح  نامز  ماما  الوم و  ترایز  هب  فرـشت  دصق  هب  هلهـس و  دجـسم  هب  مدرک : ضرع  دیوریم ؟ اجک  دیـسرپ : دیـس  نآ 

دراو تسا  بوخ  تفگ : برع  درم  نآ  میدیـسر . ناـحوص  نب  دـیز  دجـسم  هب  میتـفر  هک  مدـق  دـنچ  زا  سپ  هحفص 205 ] مالـسلاهیلع [ .
ار زامن  زا  سپ  ياعد  هدروآ و  اج  هب  ار  زاـمن  تعکر  ود  مادـک  ره  میدـش و  دجـسم  دراو  میروآ . اـج  هب  ار  تیحت  زاـمن  میوش و  دجـسم 
. دندناوخیم ار  اعد  نآ  يو  اب  دجسم  ناکرا  ازجا و  مامت  ییوگ  ماگنه  نآ  رد  دناوخیم . ظفح  زا  ار  اعد  نآ  برع  صخش  نآ  مدیناوخ .
ای تفگ : درک و  هاگن  نم  يوس  هب  برع  درم  نآ  اعد  مامتا  زا  سپ  مزجاـع . نآ  فیـصوت  زا  هک  مدرک  هدـهاشم  دوخ  رد  بیجع  یبـالقنا 

، دروآ نوریب  دوخ  يابع  ریز  زا  ار  ییاذغ  يهرفس  میورب . هلهـس  دجـسم  هب  نآ  زا  سپ  هدروخ و  یماش  تسا  بوخ  ياهنـسرگ ؟ ایآ  دیس !
نامز نآ  هک  نآ  لاح  دـندوب و  هدـیچ  ناتـسب  زا  هزات  ییوگ  هک  دوب  زبس  رایـسب  راـیخ  هناد  هس  ود -  ناـن و  صرق  هس  هرفـس  نآ  ناـیم  رد 

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ماش  فرـص  زا  سپ  تسیک ؟ برع  صخـش  نآ  هک  مدرکن  ادیپ  لاقتنا  مه  زاب  تالاح  نیا  يهمه  يهدهاشم  اب  نم  دوب . ناتـسمز  يهلچ 
برغم يهضیرف  هک  یماگنه  مدرک . يوریپ  وا  زا  مه  نم  دروآ و  اج  هب  ار  هلهس  دجسم  لامعا  یمامت  برع  دیس  نآ  میتفر و  هلهس  دجسم 

هب برع  دیـس  نآ  سپـس  تسیک ؟ برع  صخـش  نیا  هک  مسرپب  دوخ  زا  هک  نیا  نودب  مدرک  ادـتقا  وا  هب  مه  نم  مدروآ  ياج  هب  ار  اشع  و 
اب نآ  زا  سپ  منامیم . متفگ : دینامیم ؟ هلهس  دجسم  رد  ای  دیوریم ، هفوک  دجسم  هب  هلهس  دجـسم  لامعا  زا  سپ  زین  امـش  ایآ  تفگ : نم 
ایآ مدرک : ضرع  برع  دیس  نآ  هب  نم  میتسشن و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  ماقم  يوکـس  يور  رب  دجـسم  طسو  رد  برع  دیـس  نآ 
نیا مینکیم . بانتجا  اهنآ  زا  ام  تسا و  شاعم  لوضف  روما  نیا  تفگ : دیـس  نآ  منک ؟ رـضاح  ات  دـیراد  تایناخد  اـی  هوهق  اـی  ياـچ  لـیم 

دیآیم مرظن  رد  برع  دیس  نآ  شیامرف  میامنیم ، فرص  ياچ  ناکتسا  کی  تقو  ره  مه  نونکات  هک  تشاذگ  رایـسب  ریثأت  نم  رد  هملک 
دش حرطم  یبلاطم  نآ  لالخ  رد  دیماجنا و  لوط  هب  تعاس  هس  ود -  ام  سلجم  لاح  ره  هب  دوشیم . هحفص 206 ] شعترم [  نم  ياضعا  و 

ياهزامن زا  سپ  اههروس  زا  یخرب  ندناوخ  هب  درک و  هئارا  ندرک  هراختسا  یگنوگچ  رد  یبلاطم  دیس  نآ  تسا : حرش  نیا  هب  اراصتخا  هک 
عفر يارب  نم  اهتبحـص  نآ  زا  سپ  رگید . یبلاطم  اشع و  برغم و  ياـهزامن  نیب  زاـمن  تعکر  ود  ندـناوخ  دومن و  دـیکأت  هیموی  بجاو 
بش نیا  هک  دومن  ناجلخ  نم  نهذ  هب  هار  طسو  رد  مورب  ضوح  رس  هک  مدرک  تکرح  دجسم  رد  تمـس  هب  متـساخرب و  ياج  زا  یتجاح 

هب بلطم  نیا  روطخ  درجم  هب  تسا . نم  يهدـشمگ  بولطم و  ناـمه  دـیاش  تسیک ؟ لـیاضف  بحاـص  برع  دیـس  نیا  و  تسا ؟ یبش  هچ 
هک نآ  لاح  درادن و  روضح  دجسم  رد  یسک  الصا  تسین و  يرثا  برع  دیس  نآ  زا  هک  مدش  هجوتم  متـشگرب و  نامتخاس  لخاد  هب  منهذ 

راوهناوید ور  نیا  زا  مدوب . هتخانشن  ار  وا  هک  یلاح  رد  مدوب  هدیـسر  دوخ  دارم  هب  نم  بیترت  نیا  هب  مدوب . هتفرن  نوریب  دجـسم  زا  زونه  نم 
[ . 141 . ] تسا هدومن  مگ  ار  دوخ  قوشعم  هک  هتخوسلد  یقشاع  ریظن  مدز ، مدق  حبص  ات  دجسم  فارطا 

ارماس رد  تماقا 

نوریب ارماس  زا  مالسلاهیلع  دمحم  دیس  ترضح  ترایز  يارب  یبش  متشاد  تماقا  ارماس  رد  یتقو  هک : دناهدرک  لقن  هل  مظعم  مود : تیاکح 
دسالا بلق  رد  مومـس  داب  ندیزو  یگنـسرگ و  هداعلاقوف و  یگنـشت  يهطـساو  هب  دوخ  یگدنز  زا  سأی  زا  سپ  مدومن . مگ  ار  هار  متفر و 
يهزوک صخش  نآ  مدید . یـصخش  يوناز  يور  رب  ار  دوخ  رـس  مدرک و  زاب  مشچ  اتعفد  یلو  مداتفا . مرگ  ياهكاخ  يور  هدش  شوهیب 

زاـب ار  ناـن  يهرفـس  بآ  ندروخ  زا  سپ  مدوب . هدـیماشاین  ینیریـش  ییاراوگ و  رد  ار  بآ  نآ  ریظن  نوـنک  اـت  هک  دـیناسر  نم  بل  هب  یبآ 
هحفص دراد [  دوجو  اج  نیا  رد  يراج  يرهن  دومرف : نم  هب  برع  درم  نآ  اذغ  فرص  زا  سپ  دوب . نآ  رد  نزرا  نان  صرق  هس  ود -  دومن .

تکاله هب  فرـشم  هک  مدـشیمن  هنـشت  ردـق  نیا  نم  هنرگ  تسین و  يرهن  اج  نیا  رد  متفگ : نم  هدـب . وش  تسـش و  نآ  رد  ار  دوخ  [ 207
رد مدید  برع  صخش  نآ  زا  هملک  نیا  ندش  رداص  درجم  هب  نم  تسا . يراج  اج  نیا  رد  هک  تسا  بآ  نیا  دومرف : برع  درم  نآ  مشاب .

! مدوب ندش  كاله  هب  کیدزن  رایسب  شطع  یگنشت و  زا  نم  هدوب و  نم  رانک  رد  بآ  رهن  هک  مدرک  بجعت  تسا و  ییافـصاب  رهن  اج  نآ 
مرح مه  نیا  دومرف : برع  صخش  نآ  مالسلاهیلع . دمحم  دیـس  رهطم  مرح  متفگ : يراد ؟ اجک  دصق  دیـسرپ : نم  زا  سپـس  برع  درم  نآ 

هار اج  نآ  رد  هک  ار  یلحم  هک  نآ  لاح  متـسه و  مالـسلاهیلع  دمحم  دیـس  يهعقب  کیدزن  مدید  مدرک و  هدهاشم  نم  تسا . دـمحم  دـیس 
درم نآ  اب  تبحاصم  يهلـصاف  رد  تشاد . دوجو  مالـسلاهیلع  دمحم  دیـس  دـقرم  ات  اجنآ  زا  یناوارف  تفاسم  دوب و  هیـسداق  مدوب  هدرک  مگ 
. - دیجم نآرق  توالت  رب  دیکأت  يو : ياههیصوت  اهشرافس و  زا  داد . حیضوت  میارب  يدنچ  بلاطم  مدرب و  ناوارف  يهدافتـسا  يو  زا  برع 

. بش زامن  ندناوخ  يولع - . يهیرذ  هب  مارتحا  ناگدازماما - . هکربتم و  عاقب  ترایز  هب  نتفر  نیدـلاو - . هب  یکین  نآرق - . فیرحت  راکنا 
درک روطخ  مرکف  زا  ماگنه  نیا  رد  دوب . مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  ترایز  رد  دیکأت  مالـسلااهیلع - . ارهز  ترـضح  حیبست  رکذ  - 

ردقچ دـیدرگ و  دـیدپان  مرظن  زا  برع  صخـش  نآ  هاگان  منهذ  رد  رکف  نیا  زورب  اب  دـشاب . مالـسلاهیلع  نامز  ماما  صخـش  نیا  دـنکن  هک 
هحفص 208 ] متخانشن [ . ار  وا  اما  مدوب  هتفای  ار  هدشمگ  تسا و  هدوب  مرانک  رد  رای  هک  مدش  فسأتم 
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وکین نحل  ادص و 

ياهبش مدرکیم . هتوتیب  اهبش  سدقم  بادرـس  رد  يدنچ  ارماس  رد  تماقا  نامز  نامه  رد  رگید  راب  دندومرف : هل  مظعم  موس : تیاکح 
، دوب هتـسب  بادرـس  رد  هک  نآ  اب  مدینـش . ییاپ  يادـص  هاگان  مدوب ، سدـقم  بادرـس  رد  هک  اـهبش  نآ  زا  یکی  رخاوا  رد  دوب . ناتـسمز 

شوماخ متشاد  دوخ  اب  هک  یعمش  دشاب . مالسلامهیلع  تیب  لها  نانمـشد  زا  هعیـش و  نافلاخم  زا  یکی  دیاش  هک  مدومن  تشحو  هداعلاقوف 
امش مدرک : ضرع  مداد و  باوج  نم  دروآ . نابز  هب  ارم  مان  مکیلع و  مالس  دومرف : هک  دیسر  مشوگ  هب  ییوکین  نحل  ادص و  اما  دوب ، هدش 
لک یلع  هللا  نا  دومرف : دیس  دیدش ؟ دراو  اجک  زا  امـش  دوب  هتـسب  بادرـس  رد  مدرک : ضرع  امـش . مامعاینب  زا  یکی  دومرف : دیتسه ؟ یک 

ضرع دیاهدمآ ؟ اج  نیا  هب  تقو  نیا  رد  ارچ  دومرف : يزاجح  دیـس  مزاجح . لها  دومرف : دیتسه ؟ اجک  لها  مدرک : ضرع  نم  ریدق . ءیش 
دیـس نآ  سپـس  دش . دهاوخ  هدروآرب  امـش  جئاوح  يهیقب  تجاح  کی  زج  دومرف : ماهدش . لسوتم  اهنآ  تهج  هب  مراد و  یجئاوح  مدرک :

قوقح تیاعر  محر ، يهلـص  ریـسفت ، ثیدح ، هقف  يهعلاطم  تعامج ، زامن  يهماقا  رب  دـیکأت  هلمج  زا  دـندرک ، ار  ییاهشرافـس  يزاجح 
يارب هک  متساوخ  يزاجح  دیـس  نآ  زا  نم  هیداجـس .» يهفیحـص   » يهیعدا و  هغالبلاجهن »  » ظفح هعلاطم و  رد  دیکأت  ناملعم و  ناداتـسا و 

هب قفوم  ار  دیس  نیا  هلآ  یبنلا و  قحب  یهلا  درک : ضرع  تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  راوگرزب  نآ  دنک . اعد  یهلا  هاگرد  هب  نم 
، نیطایـش دـیک  رـش و  زا  ار  وا  هد و  ياـج  مدرم  بوـلق  رد  ار  وا  بح  ناـشچب ، وا  هب  ار  دوـخ  اـب  تاـجانم  توـالح  اـمرفب ، عرـش  تمدـخ 
اب هک  ار  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  تبرت  يردق  يزاجح  دیـس  نآ  تبحـص  یط  رد  هحفـص 209 ] امرف [ . نوصم  دسح  اصوصخم 

قیقع رتشگنا  کی  تسا و  نم  دزن  رد  زونه  تبرت  نآ  زا  يرـصتخم  هک  داد  نم  هب  دوب ، لاقثم  دـنچ  يهزادـنا  هب  دوبن و  طولخم  زیچ  چـیه 
دش و دیدپان  يزاجح  دیـس  نآ  هک  مدیمهف  هاگان  نامز  نآ  زا  سپ  ماهدید . نآ  زا  یناوارف  راثآ  مراد و  ار  نآ  مه  زونه  هک  داد  نم  هب  مه 

متسنادن . يو  روضح  تقو  رد  هنافسأتم  تسا و  هدوب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  يزاجح  دیس  نآ  هک  مدیمهف  نامز  نآ  نم 

تبرغ يهظحالم 

ماما مظعا  هللا  یلو  ترایز  هب  هل ، مظعم  فرشت  زا  يرگید  ناتساد  دوخ ، تابختنم »  » باتک رد  یلوفزد  ملعلانبا  هللا  تیآ  مراهچ : تیاکح 
رد ناگرزب  امعز و  زا  یکی  تسا : هتـشون  هکلب  هدربن ، هل  مظعم  زا  یمان  یلو  تسا ، هدرک  لقن  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز - 
زا یـضعب  يارب  ياهعمج  بش  رخآ  ثلث  رد  ارماس  رد  متماقا  ناـمز  هک : درک  ـالما  نینچ  میارب  ار  دوخ  فرـشت  ناتـساد  يرمق  لاس 1358 

رمالا بحاص  كرابم  دوجو  هب  لسوت  لوغشم  متفاتـش و  سدقم  بادرـس  يوس  هب  متفر و  نوریب  هسردم  زا  اقفر  عالطا  نودب  هیبلق  جئاوح 
عمش ندش  نشور  درجم  هب  مدومن ، هسدقم  يهیحان  ترایز  ندناوخ  هب  عورش  مدرک و  نشور  متشاد  هارمه  هک  یعمـش  مدش . مالـسلاهیلع 

بادرـس دراو  یبهذـم  توادـع  يور  زا  لام و  عمط  هب  تسا  سدـقم  بادرـس  رد  یـسک  دوب ، هدومن  ساسحا  هک  تنـس  لها  زا  یـصخش 
شوماـخ ار  عمـش  هک  نیا  هب  مدـش  مهلم  ییوگ  نم  و  درک . هلمح  نم  هب  تشاد  تسد  رد  يرجنخ -  اـی  وقاـچ  هک -  یلاـح  رد  دـیدرگ و 
یکیرات نآ  رد  هک  نیا  ات  درکیم  بیقعت  ارم  زین  ینـس  صخـش  نآ  مدـیودیم و  فارطا  هب  ناج  لوه  زا  ناساره  مدرک و  نینچ  میاـمن و 

! نامزلا بحاص  ای  مدرک : ضرع  راـیتخایب  هدـش و  مالـسلاهیلع  رـصع  یلو  هجوتم  یقیقح ، رارطـضا  لاـح  نآ  رد  نم  تفرگ و  ارم  ياـبع 
تلاح سرت  تدش  زا  زین  نم  داتفا و  لاح  نامه  رد  هک  دز  ینس  صخش  نآ  رب  ياهحیص  دش و  ادیپ  بادرـس  رد  يرگید  صخـش  ناهگان 

هحفـص 210] تفطالم [  لامک  اب  تسا و  یـسک  نماد  رد  مرـس  هک  مدید  مدـمآ و  شوه  هب  یکدـنا  زا  سپ  مدرک . ادـیپ  فعـض  هوشغ و 
يز رد  هتفرگ  نماد  هب  ارم  رس  هک  صخش  نآ  تسا و  نشور  عمش  هک  مدید  مدرک و  زاب  ار  منامـشچ  تسا . نم  ندروآ  شوه  هب  لوغـشم 
نیا هجوتم  لاح  نآ  رد  دنتشادن ، هتـسه  هک  درک  تمحرم  نم  هب  امرخ  يهناد  دنچ  صخـش  نآ  تسا . فجن  رهـش  فارطا  يهیداب  بارعا 

صخـش نآ  دـندوب . هتـسه  نودـب  امرخ  ياـههناد  هک  مدـش  هجوتم  صخـش  نآ  ندـش  دـیدپان  اـهنآ و  ندروخ  زا  سپ  یلو  مدوبن ، بلطم 
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يأر نم  رـس  رد  هک  هعیـش  رفن  دـنچ  نیا  هک  دـندرک  هفاضا  سپـس  ییایب . اج  نیا  هب  اـهنت  فوخ ، دراوم  نینچ  رد  تسین  بوخ  دـندومرف :
نییرکـسع مرح  هب  هـبترم  ود  اـهنآ  زا  مادـک  ره  زور ، هنابـش  رد  ـالقا  دـنیامنیمن و  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  تـبرغ  يهظحـالم  دنتـسه ،

دیاب هک  نیا  مالسا و  تبرغ  راهظا  ناشیا  دش ، لدب  در و  صخـش  نآ  نم و  نیب  هک  یتاملاکم  یط  دعب  دنوشیمن ! فرـشم  مالـسلاامهیلع 
« ءاملعلا ضایر   » فیرش باتک  ندرک  ادیپ  رب  ینبم  ناشیا  يوزرآ  هلمج  نآ  زا  هک  دومرف  نایب  زین  رگید  بلاطم  دومن و  درک ، يرای  ار  نآ 
هچ ار  يودب  برع  صخش  هک  تشذگ  نم  لایخ  زا  هک  نیا  درجم  هب  دومن . یناوارف  دیجمت  باتک  نیا  زا  اقافتا  دوب و  يدنفا  هللادبع  ازریم 

مبیصن یتداعس  هچ  مدوب  هدش  هجوتم  هزات  هک  نم  دش و  دیدپان  صخش  نآ  لاح  نآ  رد  هک  باتک ، نیا  اب  نانخس و  نیا  اب  تسا  تبـسانم 
ملأت تدـش  رثأت و  ترثک  زا  متفاین . برع  صخـش  نآ  زا  يرثا  یلو  متخادرپ ، صحفت  هب  ناریح  هلاو و  متـسنادن ، ار  نآ  ردـق  دوب و  هدـش 

هب نم  دوب و  هداتفا  شوهدم  روط  نامه  ینس  صخش  نآ  هک  یلاح  رد  مدمآ  نوریب  بادرس  زا  توهبم  تام و  كرابم  دوجو  نآ  تقرافم 
نس ات  ار  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  همان  یگدنز  هک  رگید  یباتک  رد  یلوفزد  ملعلانبا  متفاتش . مالسلاامهیلع  نییرکسع  مرح  يوس 
هحفص 211 ] [ . ] 142 . ] تسا هدروآ  هل  مظعم  دوخ  يهرابرد  ار  ناتساد  نیا  نیع  هدرک ، ریرقت  هل  مظعم  دوخ  يالما  اب  ناشیا  یگلاس   24

لاصو بش 

هتشاذگ ياهچقب  رد  ار  نایلق  هوهق و  ياچ و  ندرک  هار  هب  ور  هب  طوبرم  لیاسو  نم  دوب و  یناتسمز  درـس  يهبنـشهس  زور  کی  رهظ  زا  دعب 
بـش لـهچ  اـت  هک  مدوب  هدرک  دـهع  مالـسلاهیلع . ناـمز  ماـما  اـقآ  میـالوم  رادـید  قوش  هلهـس و  دجـسم  هب  نتفر  مدوـب . نتفر  يهداـمآ  و 

هک تسین  نکمم  رخآ  منک . ادیپ  ار  ماما  تاقالم  قیفوت  هکلب  ات  مزادرپب  زاین  زار و  تدابع و  هب  مورب و  هلهس  دجسم  هب  یپایپ  يهبنـشراهچ 
دجسم هب  مه  رس  تشپ  يهتفه  جنپ  راهچ -  یس و  لاح ، هب  ات  دیاین . هلهس  دجسم  هب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  درذگب و  هبنشراهچ  بش  لهچ 
نامـسآ رگم  اـما  دوـش . لـیمکت  بـش ، لـهچ  هـک  دوـب  هدـنامن  يزیچ  رگید  مدوـب . هدـنام  اـجنآ  رد  حبــص  هـب  اـت  ار  بـش  هـتفر و  هـلهس 

هفوک فجن و  نامسآ  نامهیم  زور  نآ  هک  یهایس  ياهربا  تخیریم . کشا  دیلانیم و  مه و  يوت  دوب  هدرک  ار  شیاهمخا  تشاذگیم !؟
هب مشچ  هداتسیا و  هرجح  يهرجنپ  رانک  لغب ، رد  هچقب  مه  نم  دنتـشادن . مه  نتفر  دصق  دندوب و  هدرک  سیخ  کیرات و  ار  اج  همه  دندوب 

دجسم هب  ار  مدوخ  برغم ، ناذا  لوا  مناوتن  مدیسرتیم  دیشوجیم . هکرس  ریس و  لثم  ملد  دیآیم . دنب  ناراب  یک  هک  مدوب  هتخود  نامسآ 
يهرابرد يدایز  ياهناتـساد  رخآ  اهنت ! کـت و  مه  نآ  مشاـب ، ناـبایب  يوت  بش  یکیراـت  رد  هک  دوبن  حالـص  هب  یفرط  زا  مناـسرب . هلهس 

هدینـش دـناهدرواین  ناشرـس  هب  هک  اهالب  هچ  دـناهدرک و  هلمح  اهنت  نارذـگهر  هب  بش  یکیرات  رد  ریـسم  نآ  رد  هک  ییاهنزهار  اهدزد و 
: مدمآ دوخ  هب  دیرغ  نآ  زا  سپ  هیناث  دنچ  هک  يدعر  نیگمهـس  يادص  دیهج و  نامـسآ  زا  هک  یقرب  اب  هک  مدوب  راکفا  نیمه  يوت  مدوب .

دنناوتیمن دندید  هک  مه  اهربا  مداتفا . هار  هب  متفگ و  دوخ  هب  ار  اهفرح  نیا  مورب . دیاب  هدش  يروط  ره  دوشیم . رید  دراد  یلیخ  رگید  - 
نآ يور  رب  نتفر  هار  اـما  دوب ، یفیطل  زیمت و  ياوه  دـندرک . عـمج  ار  ناـشيراز  هیرگ و  طاـسب  دـنتفر و  ور  زا  دـنریگب ، ارم  نتفر  يوـلج 

 ] دجـسم یکیدزن  هب  ناغاد .! برد و  هنیپ و  هلـصو و  زا  رپ  ياهنیلعن  نآ  اب  صوصخ  هب  دوبن ، ناسآ  نادـنچ  لش ، لگ و  زا  رپ  ياـهنیمز 
داـی هب  یتـقو  دروآ . موجه  منهذ  يوس  هب  لاـیخ  رکف و  روج  رازه  دوب . هدـش  کـیرات  ـالماک  اوه  رگید  مدیـسر ، هک  هلهـس  هحفص 212 ]
هدش عمج  نآ  يوت  يدایز  بآ  مدیـسر . دوب  هلهـس  دجـسم  یکیدزن  رد  هک  یقدنخ  هب  تشاد . مرب  لوه  یباسح  مداتفا  اهنزهار  اهدزد و 

. مدـش بوکخیم  میاـج  رـس  نآ ، کـی  رد  اـما  متـشاذگ . قدـنخ  نورد  رد  اـپ  ناـیوگ  هللا » مسب   » مدرک و عمج  ار  میاـبق  اـبع و  نماد  دوب .
قرع نییاپ و  تخیر  يره  ملد  مدینش . رس  تشپ  زا  تشادیم  رب  مدق  اهلگ  نورد  رد  هک  ار  یـسک  ياپ  يادص  مدرک . زیت  ار  میاهشوگ 

نآ رد  ار  نآ  پوـت  پاـت و  يادـص  تفرگ و  تدـش  مبلق  نابرـض  دیرـشیم . نییاـپ  تمـس  هب  تشاد  هک  مدرک  سح  متـشپ  يور  يدرس 
مدید ار  یبرع  دیس  درم  حبش  مدرک . هاگن  مرـس  تشپ  هب  متـشگرب و  زرل  سرت و  رازه  اب  مدینـشیم . یبوخ  هب  ازتشحو ، نیگنـس  توکس 

اب وا  میوگب ، يزیچ  نم  هک  نآ  زا  شیپ  تسا !؟ دیـس  هک  مدـیمهف  اـجک  زا  یکیراـت ، نآ  رد  منادیمن  دـشیم . کـیدزن  نم  هب  تشاد  هک 
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. مداد ار  شمالـس  باوج  مدیـشک و  یقیمع  سفن  دش . تحار  ملایخ  مکیلع . مالـس  دیـس ! يا  تفگ - : حیـصف  یبرع  نابز  اسر و  يادص 
يوریم اجک  هب  دیسرپ - : دیسر  هک  نم  هب  داد . نوکس  شمارآ و  هب  ار  دوخ  ياج  درک و  هیلخت  ار  مدوجو  نیمزرس  ینارگن ، بارطـضا و 

- ؟ رگید یتقو  يارب  یتشاذگیم  دشیمن  کیرات !؟ یناراب و  درس و  بش  نیا  رد  مه  نآ  هلهـس !؟ دجـسم  هب  هلهـس - . دجـسم  هب  دیس - ؟
رد یپایپ  هبنـشراهچ  بش  لهچ  ماهدرک  دهع  دـشیم - ؟ فیح  يزیچ  هچ  دـشیم - . فیح  دروخیم . مه  هب  ماهمانرب  ینعی  دـشیمن . هن ،

قفوم هبنـشراهچ  بش  جـنپ  راهچ -  یـس و  زورما ، ات  میامن . تاقالم  ار  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  اقآ  هللا  ءاش  نا  ات  منک  هتوتیب  هلهـس  دجـسم 
... ] متشاذگیم مامتان  ار  ماهمانرب  اوه ، یکیرات  ای  ناراب  رطاخ  هب  دشیم  فیح  ماهدیناسر ، اجنیا  ات  هک  الاح  مورب . هلهس  دجـسم  هب  ماهدش 
دعب میدناوخ . دجسم  تیحت  زامن  تعکر  ود  مادک  ره  دجسم و  يوت  میتفر  ناحوص . نب  دیز  دجسم  هب  میدوب  هدیسر  رگید  هحفص 213 ]

ییاهاعد دناهدش و  اوآ  مه  وا  اب  دجسم  راوید  رد و  مدید  ظفح ! زا  مه  نآ  صوصخم ، ییاعد  ندناوخ  هب  درک  عورش  برع  دیس  زامن ، زا 
اعد مه  اـب  دـنراد  رفن  رازه  هک  یتشادـنپیم  یلو  میدوب ، دجـسم  لـخاد  رفن  ود  اـم  طـقف  هک  نیا  اـب  دـننکیم . همزمز  دـناوخیم  وا  هک  ار 

ییاعد سلجم  چـیه  زا  مدوب و  هدـیدن  نینچ  زگره  مدوب . هتفگ  رارق  اضف  اـعد و  نآ  ریثأـت  تحت  بیجع  زوس ! رـس  زا  ییاـعد  دـنناوخیم .
دیـس هک  مدوب  هدرواین  نابز  رب  ياهملک  دروم  نیا  رد  زونه  ماهنـسرگ . یلیخ  مدرک  ساسحا  دـش ، ماـمت  هک  اـعد  مدوب . هدربن  یتذـل  نینچ 

تـسا بوخ  ياهنـسرگ -  وت  دیـس ! تفگ - : دنارتسگیم  نامیور  شیپ  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دروآ و  نوریب  شیابع  ریز  زا  ياهرفـس  برع 
اهرایخ تسوپ  دوب . هرفـس  رد  هزات  زبس و  رایـسب  رایخ  ات  هس  ود -  نان و  صرق  هس  میوشب . هلهـس  دجـسم  مزاع  نآ  زا  دـعب  میروخب و  ماش 

دیـس نیا  هک  درکن  روطخ  منهذ  هب  الـصا  هک  تسا  بیجع  تخادـنایم . سوه  هب  ار  ناسنا  نآ  يوب  دزیم و  قرب  دـشاب  برچ  هک  راـگنا 
، برع دیـس  دوب . يریظنیب  اما  هداس  ماـش  تسا !؟ هدروآ  اـجک  زا  ناتـسمز  يهلچ  نیا  رد  ار  ياهزاـت  يزبس و  نیا  هب  ياـهرایخ  نیا  برع 
، میدش هلهس  دجسم  دراو  یتقو  دناوخ . میهاوخ  اجنآ  رد  ار  اشع  برغم و  زامن  میورب . هلهس  دجسم  هب  وشاپ  تفگ - : درک ، عمج  ار  هرفس 

یناسک یتح  یـسک -  ره  تلادع  رد  هک  مدوب  هدش  یتلاح  راچد  اهزور  نآ  هک  نیا  اب  میدـناوخ . ار  دجـسم  تیحت  زامن  تعکر  ود  ادـتبا 
هب تعامج  زامن  رد  متـسناوت  یمن  مدرکیم و  کش  مدوب -  هدـیدن  اهنآ  زا  یفرع  عرـش و  فالخ  چـیه  متخانـشیم و  ار  اهنآ  اـهلاس  هک 
هک يراک  ره  مدرک . ادـتقا  وا  هب  رطاخ  بیط  اب  رایتخایب و  تسب  تماق  اشع ، برغم و  زاـمن  هب  برع  دیـس  هک  نیمه  اـما  منک ، ادـتقا  اـهنآ 

هدراو یتعکر  ود  ياهزامن  نینچمه  دـناوخ ، دیـس  ار  صوصخم  ياعد  اشع و  برغم و  يهلفان  مدادیم . ماجنا  مه  نم  دادیم ، ماجنا  دـیس 
لیلخ میهاربا  ترـضح  ماقم  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  ماـقم  مالـسلاهیلع ، نیدـباعلانیز  داجـس  ماـما  ماـقم  لـیبق  زا  فلتخم  تاـماقم  رد 

اب گنهامه  دنراد  مه  دجـسم  ناکرا  ازجا و  يهمه  هک  مدرکیم  سح  حوضو  هب  دناوخیم ، زامن  وا  یتقو  ار . هحفص 214 ] مالسلاهیلع [ 
تاهماـنرب دیـس  مدرکیم - : هبرجت  ار  يزیچ  نینچ  بش ، کـی  رد  نم  هک  دوـب  يراـب  نیمود  نـیا  دـنیوگیم . رکذ  دـنناوخیم و  زاـمن  وا 

مامتا زا  دـعب  برع ، دیـس  هک  دوب  یلاؤس  نیا  ینامیم ؟ اج  نیمه  ای  يوریم  هفوک  دجـسم  هب  هلهـس  دجـسم  لاـمعا  زا  دـعب  اـیآ  تسیچ ؟
اقآ موریم ، هفوک  دجـسم  هب  نم  هک  یتقو  نامه  مسرتیم  منامیم . اج  نیمه  مداد - : باوج  مه  نم  دیـسرپ . نم  زا  هلهـس  دجـسم  لامعا 

ماما ماقم  رد  دجسم ، طسو  رد  یتقو  منامب . مورحم  شکرابم  يور  رادید  زوف  زا  تمحز ، همه  نیا  زا  دعب  نم  اجنیا و  هب  دنروایب  فیرـشت 
ذوفن مدوجو  قامعا  ات  هک  داد  یخساپ  منک ؟ هدامآ  ناتیارب  ات  دیراد  لیم  نایلق  ای  هوهق  ای  ياچ  ایآ  مدیسرپ - : میتسشن ، مالسلاهیلع  قداص 

متفایم هلمج  نآ  دایب  مشونب  ياچ  ناکتـسا  کی  مهاوخیم  تقو  ره  درذگیم ، نامز  نآ  زا  لاس  اههد  هک  مه  نالا  دنازرل . ار  منت  درک و 
میالم و میسن  مینکیم . بانتجا  نآ  زا  ام  تسا و  یگدنز  يرورـض  ریغ  روما  زا  اهنیا  تفگ - : وا  ندیزرل ! هب  دنکیم  عورـش  مندب  مامت  و 

تبحـص دیماجنا . لوط  هب  تعاس  ود  دودح  تخادنا و  لگ  نامیاهتبحـص  دوب ! ناتـسمز  هک  راگنا  هن  راگنا  تفرگ . ندیزو  ییازفا  حور 
هبترم هس  دعب  متـسرفیم . تاولـص  ات  هس  ادتبا  تسا . مولعم  بخ  ینکیم - ؟ هراختـسا  هنوگچ  دیـس ! دیـسرپ - : دمآ . نایم  هب  هراختـسا  زا 

. مرامـشیم ات  ود  ات -  ود  مریگیم و  ار  حیبست  ياههناد  زا  يرادـقم  نآ  زا  سپ  [ . 143 «. ] ۀیفاع یف  ةریخ  هتمحرب  هللا  ریختـسا  : » میوگیم
رد تبحم  رـس  زا  ار  شهاگن  برع ، دیـس  تسا . بوخ  دنام ، یکی  رگا  تسا و  دـب  هراختـسا  دـنام ، ات  ود  رخآ  تسد  هحفص 215 ] رگا [ 
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کی اهنت  رخآ ، تسد  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدیسرن  امش  هب  هک  دراد  ياهدنام  یقاب  هراختسا ، عون  نیا  : » تفگ دز و  هرگ  نم  هاگن 
رگا دییامن . هراختسا  رظن ، دروم  لمع  كرت  رب  هرابود  دینک و  فقوت  هکلب  دینکن ، هراختسا  یبوخ  هب  مکح  اروف  دنام  یقاب  حیبست  زا  هرهم 

هک دوشیم  مولعم  دنام ، یقاب  هرهم  کی  هچنانچ  هدوب و  بوخ  هراختـسا  نآ  هک  دوشیم  مولعم  دنام ، یقاب  هرهم  ات  ود  شرامـش ، نایاپ  رد 
ندینـش درجم  هب  اما  متـساوخیم ، لـیلد  وا  زا  هراختـسا  زا  شور  نیا  يارب  دـیاب  یملع ، دـعاوق  ساـسا  رب  تسا . هدوب  هناـیم  هراختـسا ، نآ 

هلمج زا  دوب . نینچ  زین  شنانخس  ریاس  دروم  رد  هکلب  هراختسا ، دروم  رد  اهنت  هن  متفریذپ . ار  شاهمه  هدش و  میلست  تسبرد  شیاهفرح ،
، سی هروس  حبـص ، زامن  زا  دعب  « ؛ ناوخب ار  اههروس  نیا  يزور  هنابـش  يهناگجنپ  بجاو  ياهزامن  زا  دعب  درک -« : دـیکأت  دراوم  نیا  رب  وا 

نیب کلم . يهروس  اشع  زامن  زا  دـعب  هعقاو و  يهروس  برغم ، زامن  زا  دـعب  حون ، هروس  رـصع ، زامن  زا  دـعب  أبن ، يهروس  رهظ  زامن  زا  دـعب 
رد اـما  ناوخب ، یتـشاد  تسود  هک  ياهروس  ره  دـمح  يهروـس  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  ناوـخب . زاـمن  تعکر  ود  اـشع  برغم و  ياـهزامن 

مومغلا و مومهلا و  نع  ینحرـس  مهللا  : » ناوـخب زین  ار  اـعد  نیا  هناـگجنپ  ياـهزامن  زا  دـعب  ار . هعقاو  يهروـس  دـمح ، زا  دـعب  مود  تعکر 
تعکر رد  صوصخب  هناگجنپ ، ياهزامن  رد  عوکر  رکذ  زا  دعب  [ . 144 «. ] نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  ناطیشلا ، ۀسوسو  ردصلا و  ۀشحو 
مالسالا عیارش  هحفص 216 ] [ . ] 145 «. ] مهقحب انثغا  انزجع و  یلع  محرت  دمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  رخآ 

نآرق دایز  نک  یعـس  دـشابیم . عقاو  اب  قباطم  امامت  یقابلا  نآ ، بلاطم  زا  یکدـنا  زج  هب  تسا و  یبوخ  رایـسب  باتک  یلح  ققحم  موحرم 
زامن یتقو  ینک . هیده  دننکیمن  اهنآ  زا  يدای  یلو  دنراد  ثراو  ای  دنرادن ، یثراو  دناهتفر و  ایند  زا  هک  ینایعیش  هب  ار  نآ  باوث  یناوخب و 
ماما ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  ترایز  هدـب . رارق  تاهمامع  رد  ار  نآ  رـس  نک و  در  تاهناچ  ریز  زا  ار  تاهمامع  کـنحلا  تحت  یناوخیم ،

منادیمن دهد .» رارق  مالسا  سدقم  عرش  نارازگتمدخ  زا  ار  وت  ادخ  : » درک اعد  نم  قح  رد  مه  دعب  نکم .» شومارف  ار  مالسلاهیلع  نیـسح 
ینارگن و اـب  هک  دوب  نیا  تسا . علطم  صاخـشا ، يهدـنیآ  حاورا و  ملاـع  زا  یتح  زیچ ، همه  زا  درم  نیا  هک  دوب  هدـش  ماـهلا  نم  هب  هنوگچ 
ای مدیفس  ور  سدقم  عرش  بحاص  دزن  منادیمن  هن ؟ ای  تسا  ریخ  مراک  تبقاع  منادیمن ، مدیسرپ - : ماینید  يهدنیآ  هب  تبـسن  بارطـضا 

تسا و روکـشم  تیعـس  ریخ و  وت  تبقاـع  دروآ - : ناـغمرا  هب  میارب  ار  لاـیخ  یگدوسآ  داد  نم  هب  هک  یباوـج  هایـسور ؟ هدرکاـن  يادـخ 
هک یناسک  رگید  ردام و  ردپ و  ایآ  منادیمن  متشاذگ - : نایم  رد  يو  اب  زین  ار  ماینارگن  نیرخآ  يدیفـسور . لاعتم  دنوادخ  دزن  هللادمحب 

رگا دـننکیم - . اعد  تاهراـبرد  دنایـضار و  وت  زا  اـهنآ  يهمه  دوب - : نیا  وا  باوج  و  هن ؟ اـی  دنایـضار  نم  زا  دـنراد  نم  ندرگ  رب  قح 
رد هک  یماگنه  هحفص 217 ] مشاب [ . قفوم  ینید ، مولع  فینصت  فیلأت و  هار  رد  هک  دینک  اعد  میارب  دینک و  فطل  مه  امـش  تسا  نکمم 

بشما : » رکف يوت  متفر  مدیـسر ، هک  ضوح  کیدزن  موش . جراخ  دجـسم  زا  وضو  دیدجت  يارب  ات  متفرگ  هزاجا  درک  اعد  میارب  دروم  نیا 
ارم يهماـمع  گـنر  اـجک  زا  قدـنخ  راـنک  یکیراـت  نآ  يوت  الـصا  دراد !؟ لـضف  همه  نیا  هک  تسیک  برع  دیـس  نیا  تسا !؟ یبـش  هچ 

دنکن و ... دوب ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  ياهزات  يزبس و  نآ  هب  ياهرایخ  نآ  ناتـسمز  يهلچ  نیا  رد  دـش !؟ نم  تدایـس  هجوتم  داد و  صیخـشت 
هتوتیب هدـمآ و  اج  نیا  هب  شرادـید  قوش  هب  هبنـشراهچ  بش  شـش  جـنپ -  یـس و  دودـح  هک  دـشاب  نم  قوشعم  دوصقم و  نامه  اقآ  نیا 

يره ملد  درک ، روطخ  منهذ  هب  راکفا  نیا  اـت  ماهتخانـشن .»... ار  وا  هدوب و  وا  اـب  اـهتعاس  نم  دـشاب و  نم  ناـمز  ماـما  وا  دـنکن  ماهدرک ...
زا اما  اما ... متخادنا  یهاگن  میدوب ، هتـسشن  نآ  يور  هک  یهاگیاج  هب  متـشگرب و  بارطـضا  اب  تسـشن . مایناشیپ  رب  قرع  نییاپ و  تخیر 
رد نم  زج  مه  رفن  کی  یتح  نتخیر . کشا  ندیود و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  مدرک  عورش  دجسم  لخاد  رد  دوبن . يرثا  ربخ و  درم  نآ 
زا میدرگیم  ناهج  درگ  ام  هناخ و  رد  رای  میدرگیم  نابل  هنـشت  اـم  هزوک و  رد  بآ  دـیوگیم : هک  رعـش  نیا  زا  دـمآ  مداـی  دوبن ! دجـسم 
اب مدمآیم . نوریب  هاگ  مدشیم و  دجسم  لخاد  هاگ  دجـسم . فارطا  رد  ندیود  وس  نآ  وس و  نیا  هب  مدرک  عورـش  مدش و  جراخ  دجـسم 

عولط هرابود  مقوشعم  لامج  دیشروخ  یلو  دیمد  حبص  يهدیپس  هرخالاب  مدزیم . رس  رب  متـسیرگیم و  راوهناوید  مدناوخیم و  رعـش  دوخ 
 - نیحلاص املع و  زا  یـضعب  دـش ، ناـیب  هک  هنوگ  نآ  يرآ ، [ . 146 .... ] درکیم ینیگنـس  ملد  رب  هک  گرزب  یهودنا  مدـنام و  نم  درکن .

نامز ماما  روضح  هب  يربک  تبیغ  نامز  رد  نارگید -  هللا و  همحر  يدرجورب  هللا  تیآ  دـج  مولعلارحب ، دیـس  همالع  يراصنا ، خیـش  دـننام 
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مالسلاهیلع نامز  ماما  روضح  هب  هتخانشان  روط  هب  راب  ود  مه  هللا  همحر  يدورهاش  هللا  تیآ  دندیـسریم ؛ هتخانـشان  تروص  هب  مالـسلاهیلع 
هحفص 218 ] دوب [ . هداد  ار  نآ  لقن  هزاجا  شدوخ  هک  دیسر 

ارماس هار  رد 

يدورهاش ياقآ  دندرکیم ، دمآ  تفر و  غالا  بسا و  اب  مدرم  دوب و  هدـماین  يروتوم  هیلقن  لئاسو  زونه  هک  ینامز  رد  لوا  راب  لوا : هیـضق 
هفرع زور  نابعش و  همین  بجر و  همین  لوا و  لثم  یترایز  مایا  رد  دندوب ، دنوخآ  موحرم  گرزب  هسردم  نکاس  دوب و  هدرکن  جاودزا  زونه 
یلگ پیپ  [ 147  ] لیبس تیربک و  نوتوت و  هسیک  دندروخیم و  دوب  ياچ  نان و  زا  ترابع  هک  ياهداس  يهناحبص  اروشاع  یهاگ  نیعبرا  و 

هـس هب  ار  هلـصاف  نیا  تشاد و  دوجو  سابع  هاش  يارـس  ناوراک  هس  البرک  ات  فجن  زا  دـندشیم . تراـیز  مزاـع  هداـیپ  دنتـشادیم و  رب  ار 
تلع دندیمانیم . هلیخن  ار  موس  ناوخ  و  [ 148  ] صن روش و  مود  ناوخ  یلصم  لوا  ناوخ  دندیمانیم ، ناوخ  کی  ار  تمسق  ره  تمـسق و 
اجنآ رد  امرخ  تخرد  نیدنچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نامز  رد  هک  تسا  نیا  دـنیوگیم ، هلیخن  ناوخ  ار  موس  تمـسق  هک  نیا 

دـناهدیمان و هلیخن  ناوخ  ار  موس  يارـس  ناوراک  تبـسانم  نامه  هب  دـنتفگیم  تـالیخن  ار  هقطنم  نآ  زا  تمـسق  نآ  تسا و  هدوب  دوجوم 
موحرم گرزب  هسردـم  رد  دـندومنیم . یط  هدایپ  ار  ریـسم  نیا  يدورهاش  ياـقآ  موحرم  تسا . خـسرف  هس  ـالبرک  اـت  هلیخن  ناوخ  هلـصاف 

مه دنلب و  يدق  تشرد و  یلکیه  ياراد  يو  هدوب ، نادمه  ياههدازیجاح  زا  ینادمه  نسح  خیـش  مان  هب  دوب  یـصخش  یناسارخ  دـنوخآ 
یتحار هب  درکیم و  هراجا  یغالا  دورب  البرک  تساوخیم  هک  مه  عقوم  ره  دیشوپیم و  مه  یبترم  ياهسابل  بوخ و  وا  یلام  عضو  نینچ 

دمآ و اقآ  تمدخ  ینادـمه  نسح  خیـش  تشاد ، ترایز  دـصق  يدورهاش  ياقآ  هک  یترایز  عقاوم  زا  یکی  رد  دادیم . ماجنا  ار  شترفاسم 
يدورهاش ياقآ  مورب . البرک  هداـیپ  ياـپ  اـب  امـش  دـننام  و  هحفـص 219 ] امـش [  تمدـخ  رد  راـب  نیا  مهاوخیم  نم  داتـسا  باـنج  تفگ :

زا هلصاف  نیا  نوچ  دیوش و  ماگمه  نم  اب  هک  دیرادن  تردق  دیاهدرکن  يورهدایپ  دیتسه و  سر  هیاس  حالطصا  هب  امـش  نوچ  هک  دندومرف 
هثج رظن  زا  نم  تفگ : نسح  خیـش  دیرادرب . مدق  اهلمر  نیا  رد  هدایپ  دیناوتب  هک  منیبیم  دیعب  تسا ، [ 149  ] لمر شمامت  البرک  ات  فجن 

فرص زا  سپ  حبص  دوب ، بجر  هام  لوا  ترایز  اقافتا  دندومن ، لوبق  يدورهاش  ياقآ  هصالخ  درک ، رارصا  هاگ  نآ  متسه . رتيوق  امش  زا 
ولج ولج  نسح  خیـش  خسرف ، کی  دودح  ات  دنداتفا  هار  هب  یلـصم  ناوخ  فرط  هب  دنوخآ  موحرم  گرزب  هسردـم  زا  هداس  هناحبـص  نامه 
امـش دـییایب  هار  هللا ! ای  تفگیم : نسح  خیـش  موحرم  میورب ، مه  اب  دـینک  ربص  هک  دـنتفگیم : يدورهاش  ياقآ  موحرم  هچ  ره  تفریم و 

شاوی نسح  خیـش  اقآ  دندش  رود  فجن  زا  هک  خسرف  ود  دودح  منک ؟ يورهدایپ  مناوتیمن  نم  هک  دیدرک  لایخ  دیرادن ، تردـق  نم  لثم 
ارچ دومرف : دیـسر و  وا  هب  دومنیم  تکرح  هک  قباس  لاور  نامه  هب  يدورهاش  ياقآ  دوب و  هدش  رتدـنک  شیاهمدـق  هدـش و  هتـسخ  شاوی 

هتـسخ داتفا و  بقع  نسح  خیـش  دـنتفر : هار  هک  رگید  يرادـقم  تسا . رتهب  میورب  هار  مه  اب  تفگ : نسح  خیـش  دـینکیم ؟ تکرح  شاوی 
يرادقم تسا  رتهب  مدـش ، هتـسخ  اعقاو  اقآ  تفگ : درکن و  هدـیاف  دومن ، تکرح  هب  قیوشت  ار  خیـش  يدورهاش ، ياقآ  موحرم  هچ  ره  دـش ،

هن دوب و  بآ  هن  مه  یلاوح  نآ  رد  هنـشت  مه  دـندوب و  هدـش  هنـسرگ  مه  ـالاح  تشذـگ ، رهظ  هکنآ  اـت  دنتـسشن  اـجنامه  مینک . تحارتسا 
مه يدورهاش  ياقآ  هدب . شلام  ار  ملد  يردـق  هک  يدورهاش  ياقآ  هب  هراشا  تسا و  هتفرگ  درد  ملد  تفگ : نسح  خیـش  موحرم  ینادابآ .

ياقآ تفگ ، کـیبل  ار  قح  یعاد  دومن و  يراـج  ناـبز  هحفـص 220 ] رب [  نیتداهـش  نسح  خیـش  ناهگان  هک  هدش  وا  لد  ندیلام  لوغـشم 
وا یشحو  تاناویح  بش  تسا  نکمم  دنک ، ربخ  ار  یسک  هک  دنورب  دنراذگب و  ار  هزانج  رگا  نابایب ، رد  هزانج  کی  اب  دنامیم  يدورهاش 

بسا و اب  هک  ییاهنآ  يولج  دمآ  راب  نیدنچ  تشاد ، ار  گرم  رطخ  ناشدوخ  يارب  اذغ  بآیب و  نابایب  نآ  رد  دـننامب  رگا  دـنروخب و  ار 
دودح دندرکن ، ییانتعا  چـیه  اهنآ  اما  دـنادرگرب . فجن  هب  ار  هزانج  هتفرگ و  یبکرم  کی  دـناوتب  دـیاش  ات  دـندوب  تکرح  رد  غالا  رطاق و 

، هن هک  دندید  دشاب ، وا  رد  یقمر  هک  دیاش  هزانج  رـس  رب  دنتـشگرب  دندوب ، هدش  ریحتم  برطـضم و  یلیخ  یلیخ  دوب و  هدش  باتفآ  بورغ 
کی هک  دید  درک  رظن  نوچ  دینش ، ار  یبسا  مس  يادص  ریحت  بارطضا و  لاح  نیمه  رد  تسا . هدش  درـس  مه  هزانج  تسین و  يربخ  چیه 
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دیس اقآ  دومرف : یسراف  نابز  هب  دوب  هتـسب  رمک  هب  مه  يزبس  لاش  تسد و  رد  مه  هزین  کی  دیفـس  بسا  دیفـس و  ياهسابل  اب  راوس  بسا 
هب یتسین  نم  اب  يورهداـیپ  هب  رداـق  وت  اـباب  هک  متفگ  خیـش  نیا  هب  هچ  ره  نم  دیـس ! اـقآ  درک : ضرع  تسا ؟ هدـش  هچ  يدورهاـش  دومحم 

چیه مه  تورمیب  ياـهراداپراهچ  نیا  تسا و  هدرک  بورغ  مه  باـتفآ  منک و  هـچ  هـک  مریحتم  نـآلا  دـمآ و  درکن و  شوـگ  نـم  فرح 
هب هزانج  لمح  يارب  ناویح  کی  درک : ضرع  يدورهاش  ياقآ  یهاوخیم ؟ هچ  الاح  دـندومرف : راوس  بسا  صخـش  نآ  دـنرادن . ییاـنتعا 

دوخ ياهغالا  اب  برع  درم  کی  دومن ، هراشا  اقآ  نآ  تسا . هدش  یشکهدرم  هب  لدبم  ام  رفـس  نیا  ترایز  نوچ  تسا  یفاک  فرـشا  فجن 
نآ لوپ  دیـس  اقآ  درک : ضرع  يدورهاش  ياقآ  تفر . دروآ و  غالا  کی  برع  نآ  دیـس . نیا  هب  هدـب  ناویح  کـی  دومرف : اـقآ  نآ  دـمآ و 

ار غالا  دندومرف : مهدب ؟ لیوحت  یـسک  هچ  هب  فجن  رد  ار  ناویح  نیا  درک : ضرع  تسا . هدـش  هداد  نآ  لوپ  دـندومرف : دوشیم ؟ ردـقچ 
ضرع نسح . نب  هللادبع  دـندومرف : هحفـص 221 ] تسیچ [ ؟ امـش  مسا  اقآ ! درک : ضرع  دوریم . تسا و  دـلب  ار  هار  شدوخ  دـینک ، اـهر 
تـسا ییاج  يزپرجآ  ياههروک  کیدزن  هنیدم  هار  فرط  فجن ، رهـش  تشپ  رد  دندومرف : منک ؟ تاقالم  مناوتیم  ار  امـش  اجک  رد  درک :

کی ناویح و  کی  اب  هدـنام  يدورهاش  ياقآ  هدـش و  کیرات  اوه  الاح  تفر ، درک و  یظفاحادـخ  راوس  بسا  ياقآ  نآ  هاگ  نآ  فورعم .
ترضح دیـس  نآ  هک  دیمهف  دمآ و  دوخ  هب  يدورهاش  ياقآ  هبترم  کی  دننکیمن ، دمآ  تفر و  رگید  مه  اهراداپراهچ  نارفاسم و  هزانج ،

مه يرتشیب  کـمک  ياـضاقت  متخانـشیم و  دـنورب  ناـشیا  هک  نآ  زا  لـبق  هک  شاـک  يا  تفگ : دوخ  اـب  تسا و  هدوب  مالـسلاهیلع  تجح 
هک یماگنه  داتـسیا و  مارآ  مه  ناویح  هزانج ، رانک  دروآ  ار  ناویح  دنوادخ  هب  لکوت  اب  هرخألاب  تسین ، ياهراچ  الاح  رگید  اما  مدرکیم .

يالاب ار  هزانج  دشاب ، نیگنـس  یلیخ  دـیاب  هک  یلاح  رد  کشخ ، هتخت  کی  لثم  هک  تسا  کبـس  ردـقنآ  دـید  درادرب ، تساوخ  ار  هزانج 
هدارا يدورهاش  ياقآ  هک  نیمه  دـش  غراـف  اـهراک  نیا  زا  نوچ  تخادـنا و  نآ  يور  ار  اـبع  هتـسب و  ار  نآ  هماـمع  اـب  تشاذـگ و  ناویح 

نآ رد  فجن  رهـش  دندیـسر . فجن  يهزاورد  هب  یتـقو  رـصتخم  زا  سپ  درک و  تکرح  فرـشا  فجن  يوس  هب  مه  ناویح  دومن ، تکرح 
نیا لثم  ناویح  نیا  دنتـسبیم . ار  اههزاورد  رگتراغ  مجاهم و  ياهيودـب  موجه  سرت  زا  باتفآ  بورغ  ماگنه  دوب و  هزاورد  ياراد  عقوم 

نآ زا  يرـصتخم  راثآ  مه  العف  دوب و  هناخ  لاسغ  رانک  هک  لودج  مان  هب  یبآ  رهن  تمـس  هب  هفوک  فرط  زا  دـنک  راکچ  دـیاب  دـنادیم  هک 
ار نسح  خیش  يهزانج  يدورهاش ! دومحم  دیس  اقآ  هک  دمآرب  لخاد  زا  ییادص  هاگان  داتسیا . هناخ  لاسغ  لباقم  هدمآ و  تسا  هدنام  یقاب 
هب درک و  هدایپ  ناویح  زا  هدومن و  زاب  ار  هزانج  ییاهنت  هب  مه  زاب  روایب ، تفگ : مدروآ . یلب  داد : باوج  يدورهاش  ياقآ  موحرم  يدروآ ؟

ياـقآ تفر ، مه  ناویح  نآ  دوب ، هدینـش  لـخاد  زا  ار  ادـص  هک  یلاـح  رد  دـنیبب  ار  يدـحا  هک  نیا  نودـب  دومن  دراو  هناـخ  لاـسغ  لـخاد 
رهش دراو  هدش ، بارخ  ياهخاروس  زا  تمحز  اب  تسا  هتـسب  اههزاورد  هک  هحفـص 222 ] دید [  فجن  فرط  يدنلب  هب  ور  دمآ  يدورهاش 

؟ دش هچ  البرک  اقآ  تفگ : بجعت  تلاح  اب  هدومن  زاب  ار  برد  مداخ  دیبوک ، ار  هسردـم  برد  دـمآ ، دـنوخآ  گرزب  يهسردـم  هب  دـش و 
هناخ لاسغ  يوس  هب  مه  اب  همه  بش  نآ  حبـص  داد ، حرـش  الـصفم  ار  هیـضق  ناشیا  دندش و  عمج  اقفر  تسا ؟ اجک  ینادـمه  نسح  خـیش 

تمحر دندومن  نفد  مالسلا  يداو  رد  عییشت و  ار  هزانج  تسا ، هدامآ  رضاح و  هدش  نفک  طونح و  هداد ، لسغ  خیـش  هزانج  دندید  دندمآ 
نینکاس دندیـسرپ  نسح » نب  هللادبع   » روظنم صخـش  نآ  یناشن  مان و  زا  يزپرجآ و  ياههروک  هلحم  رد  دنتفر  هچ  ره  نآ  زا  دعب  هیلع . هللا 

دندومن . یعالطایب  راهظا  صخش  نآ  مان و  نینچ  زا  هلحم  نآ 

دیتسه ام  نامهیم  امش 

البرک و هب  فجن  زا  اـقفر  زا  یعمج  اـب  دـندوب  هدومن  ار  تراـیز  دـصق  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  يدورهاـش  هللا  تیآ  موحرم  مود : يهیـضق 
عبـس  » هب دودـح  نآ  رد  هک  دـمحم -  دیـس  ترـضح  مان  هب  یلحم  رد  دـندومن ، تکرح  هدایپ  ياپ  اب  لومعم  لاور  قبط  ارماـس  نیمظاـک و 

دنداتفا و نیمز  يور  هک  دوب  يدح  هب  بت  تدش  دندش و  ضیرم  تخـس  يدورهاش  دومحم  دیـس  ياقآ  تسا -  فورعم  [ 150 « ] لیجدلا
ارم امـش  دـنتفگ : اقفر  هب  يدورهاش  ياقآ  درکیم . درد  تدـش  هب  ناشندـب  ياـضعا  یماـمت  دوب و  هدـش  بلـس  ناـشیا  زا  تکرح  تردـق 

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


كاخ هب  مالـسلا  يداو  رد  هدرب و  فرـشا  فجن  هب  ارم  يهزانج  دیتشگرب  هک  یتقو  دیوشن ، مورحم  ترایز  ضیف  زا  ات  دـیورب  دـیراذگب و 
دندوب لیئارزع  ترضح  مودق  رظتنم  مرگ  باتفآ  نآ  دیشک و  هلبق  تمـس  ار  دوخ  ياپ  مه  ناشیا  دنتفر . دندرک و  لوبق  مه  اقفر  دیراپـسب .

دمآ يدیفس  غالا  کی  رب  راوس  دیفـس  هیفچ  رفن  کی  دید  دومن ، یهاگن  مشچ  يهشوگ  زا  دیـسر . شوگ  هب  یناویح  مس  يادص  هاگان  هک 
هک دراد  ار  وا  لتق  دصق  هک  تسا  فارطا  ياهیبصان  زا  دیاش  صخـش  نیا  هک  دندرک  نیقی  يدورهاش  ياقآ  دـش . هدایپ  هحفص 223 ] و [ 

يدورهاش ياقآ  تسا !؟ هدش  هچ  ار  وت  يدورهاش  ياقآ  تنأ »؟ فیک  يدورهاش  دومحم  دیس  ای  : » تفگ حیصف  یبرع  نابز  اب  صخش  نآ 
هب تسد  اقآ  نآ  دنکیم . درد  نم  ندب  ياج  همه  تفگ : دنکیم ؟ درد  امـش  ياجک  دـندومرف : ینیبیم . هک  روط  نیمه  يرت . امک  تفگ :
درد دیسریم  اقآ  نآ  تسد  هک  اج  ره  رد  دیـشک و  تسد  ندب  مامت  هب  هکنآ  ات  رتالاب  هک  دنتفگ  يدورهاش  ياقآ  تشاذگ ، ناشیا  ياهاپ 
ارماس تمس  هب  هک  تفرگ  میمصت  دومنیم و  یتحار  شمارآ و  ساسحا  هک  یلاح  رد  تسشن  تساخرب و  هلصافالب  دشیم و  فرطرب  مه 
مورب هار  مناوتیم  تسا و  بوخ  الماک  ملاح  درک : ضرع  يدورهاش  موحرم  دیوش . راوس  دومرف : اقآ  نآ  دسرب . اقفر  هب  هک  دـنک  تکرح 

اقآ نآ  راوس و  يدورهاش  ياقآ  هرخألاب  دیوش ، راوس  دیاب  دـیتسه  ام  نامهم  امـش  نوچ  هک  درک  رارـصا  اقآ  نآ  اما  دـیوش . راوس  ناتدوخ 
دومن یظفاحادخ  اقآ  نآ  دندیسر . هعلق »  » مان هب  ارماس  تمس  هب  هلجد  طش  کیدزن  هک  ییاتسور  هب  هقیقد  دنچ  زا  دعب  دنداتفا ، هار  هب  هدایپ 
دودـح هک  یهار  دـندش و  لیبس  ندیـشک  ياچ و  ندروخ  لوغـشم  اتـسور و  نآ  رانک  هناخهوهق  يولج  دـمآ  يدورهاش  ياقآ  تشگرب . و 

زا اقفر  هک  دندید  دوب  هدومن  فرص  ار  لیبس  ياچ و  هک  یتدم  زا  دعب  دوب ، هدش  یط  هقیقد  دنچ  فرظ  رد  دوش  یط  ات  دوب  مزال  زور  کی 
دراو نوچ  هن ، اـی  تسه  يربـخ  هحفـص 224 ] يدورهاش [  ياـقآ  زا  دـننیبب  هک  دـندوب  دوخ  رـس  بقع  بقارم  هک  یلاـح  رد  دندیـسر  هار 

ضیرم هتفرن و  هار  چیه  هنأک  هتفرگ ، مه  ار  یگتسخ  هدیشون و  مه  ياچ  هتـسشن  اجنیا  دومحم  دیـس  اقآ  بجع  هک  دندید  دندش  هناخهوهق 
هـس دودح  دنتفگ : يدورهاش  ياقآ  دیدمآ ؟ هنوگچ  و  دیدیـسر ؟ اجنیا  یتعاس  هچ  یک و  امـش  اقآ  دنتفگ : ولج و  دندمآ  تسا ، هدوبن  مه 

هجوتم مدرم  هک  دوب  کیدزن  تسا و  هدـش  هزجعم  ینعی  زاجعا ، زاجعا  زاجعا  دـندز : ادـص  رایتخا  نودـب  اقفر  ماهدـمآ . هک  تسا  تعاـس 
یـصخش يارب  رگا  هک  تسا  نیا  رب  هدـعاق  نوچ  مرادـن . يدایز  سابل  نم  دیـشاب ، تکاس  ناج ! اباب  دـنتفگ : يدورهاش  ياـقآ  هک  دـنوشب 

دراو مه  اب  هدـش و  تکاس  اقفر  اذـل  دـنربیم . دـنیامنیم و  هراپ  كربت  ناونع  هب  ار  صخـش  نآ  ياهسابل  مدرم  دریگب ، تروص  يزاجعا 
دندوب هدـش  ور  هب  ور  مالـسلاهیلع  تجح  ترـضح  اب  هتخانـشان  تروص  هب  هک  ار  هیـضق  نیا  يدورهاش  هللا  تیآ  ياقآ  دـندش . ارماس  رهش 

هدـش فرـشم  مالـسلاهیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  تمدـخ  هدـش  هتخانـش  تروص  هب  هک  ایاضق  زا  یـضعب  اما  دوش . لقن  هک  دـنداد  هزاجا 
دوش . لقن  اهنآ  دناهدادن  هزاجا  دندوب ،

تسا یسردایرف  عقوم  نالا 

هداد حرـش  هداتفا  قافتا  يدورهاش  یلع  دیـس  اقآ  جاح  بانج  يدورهاش  هللا  تیآ  مود  دنزرف  يارب  زا  هک  ياهیـضق  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
جاح نم و  شیپ  [ 151  ] لاس جنپ -  لهچ و  ای  لهچ -  دودح  رد  دنکیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  ياهیضق  يدورهاش  یلع  دیـس  اقآ  جاح  دوش .

ندمآ لوغشم  هدایپ  فجن  هب  البرک  زا  يرفن  هس  نامرک  ناجریس  دابآ  تداعس  یلاها  زا  یسوم  خیش  جاح  رهشوب و  یلاها  زا  نامحرلادبع 
هک دندوب  كاپ  ياهتین  اب  دـهاز  لاح و  ریقف  صالخا و  اب  و  هحفص 225 ] نیدتم [  دارفا  یسوم  خیـش  جاح  نامحرلادبع و  جاح  میدوب ،
 - هددعتم رافسا  لوط  رد  هشیمه  هکلب  میتفریمن ، ور  نیشام  هار  زا  ام  هک  دوب  تروص  نیدب  مه  تکرح  قیرط  دنتفریم . رامش  هب  داتوا  زا 
زا دعب  تسا -  فورعم  هک  نودعـس -  یجاح  لآ  نارمع  رهن  رخآ  زا  میدزیم و  رب  نایم  ار  هار  دشیم -  رفـس  تسیود  دودـح  دـیاش  هک 

ایصوا ایبنا و  زا  ددع  دنچ  لفکلاوذ و  هربقم  هک  مالـسلاهیلع » لفکلاوذ  هللا  یبن   » مان هب  تسا  يرهـش  هک  لفچ »  » لباقم رد  رون  دیـس  ناوخ 
قیرط یط  ددرگیم ، عرازم  اهناتـسغاب و  فرـصم  بآ  همه  دوشیم و  کیراب  رهن  هک  رخآ  اـت  تسا  هدـش  اـنب  دنتـسه  نوفدـم  اـجنآ  رد 

، دنتفگیم هیدنه  لودـج  رهن  نیا  هب  میدیـسر و  رهن  رخآ  هب  نوچ  دوب ، هتـشذگ  مه  رهظ  دوب ، مرگ  تیاغ  هب  اوه  رفـس  نآ  رد  میدرکیم .
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رد میناوتب  میسرب  تسا  فجن  کیدزن  هک  یسابع  هاش  یلـصم  ناوخ  فرط  هب  یتقو  ات  هک  مینک  سیخ  ار  دوخ  ياهسابل  دییایب  متفگ : نم 
مه یکچوک  یـسم  يرتک  کی  هدرک و  سیخ  ار  اهسابل  دندرک ، لوبق  مه  نم  رفـسمه  ود  مینک . تمواقم  غاد  ياوه  مومـس و  داب  لباقم 

فرط زا  دییایب  تسین  بوخ  هار  نیا  هک  مداد  رکذت  دوخ  رفسمه  ود  هب  نم  میداتفا . هار  هب  نابایب  فرط  هب  هدومن  بآ  رپ  ار  نآ  هک  متشاد 
رتکچوک نوچ  نم  دـندرکن و  لوبق  رفن  ود  نآ  دراد . دوجو  هار  یبآیب  تلع  هب  گرم  رطخ  الامتحا  مرگ و  یلیخ  اوه  نوچ  میورب ، هفوک 

بآ دـش  کشخ  اهسابل  هک  نیا  رب  هوـالع  میتفر  هک  خـسرف  کـی  دودـح  میدومن ، تکرح  هداد و  شوگ  ار  ناـشیا  فرح  مدوب  اـهنآ  زا 
هک مادک  ره  هک  دوب  هدـنامن  یقاب  رتشیب  تشگنا  دـنب  کی  رادـقم  اوه  یمرگ  تلع  هب  دـندروخیم  مکمک  هک  ار  یـسم  يرتک  رد  دوجوم 

کی مدرم ، یگنشت  زا  نم  یلع  دیـس  هک  درک  هراشا  نامحرلادبع  جاح  لاح  نیمه  رد  میدرکیم . رت  ار  اهبل  طقف  درکیم  هبلغ  یگنـشت 
: متفگ میرادن ، بآ  هدیکشخ و  غاد  داب  رثا  رد  يرتک  هت  بآ  رـصتخم  نامه  مدید  مهدب ، بآ  وا  هب  متـساوخ  نم  مروخب . هدب  بآ  رادقم 

هبلغ نامحرلادبع  جاح  رب  یگنشت  مکمک  میتسشن ، مه  ام  تسشن ، نیمز  هب  دینش  ار  فرح  نیا  ات  تسین . بآ  هنافـسأتم  نامحرلادبع  جاح 
اب دیاش  هک  میتشاد  هاگن  وا  رـس  رب  ار  ابع  مینک  مک  ناشیا  یگنـشت  زا  يردـق  کی  هک  نیا  يارب  رفن  ود  ام  داتفا ، ملکت  تکرح و  زا  درک و 

جاـح دوشیمن و  ربـخ  هک  میدـید  میدوب ، لاـح  نیمه  هب  ياهظحل  دـنچ  مینک . يریگولج  باـتفآ  هحفـص 226 ] ترارح [  زا  ابع  يهیاـس 
: متفگ مینکب ؟ دیاب  هچ  الاح  یلع ! دیس  اقآ  تفگ : یسوم  خیش  جاح  میدیشک . هلبق  هب  ور  ار  وا  ياهاپ  تسا . توم  هب  فرشم  نامحرلادبع 

اههداج نامز  نآ  رد  نوچ  منک ، هیهت  ینیشام  ای  ياهلیسو  مناوتب  دیاش  مورب  نم  ات  رادهگن  ناشیا  يور  ینادیم  هک  يروط  ره  هب  ار  ابع  وت 
دعب دوب  فجن  یترایز  مایا  هک  نیا  اب  دندرکیم  تکرح  ییاج  زا  مادک  ره  دـننکن ، ریگ  اهلمر  رد  هک  نیا  يارب  اهنیـشام  دوبن ، هتلافـسآ 

نم یلو  دوب ؛ دایز  باهذ  بایا و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  تافو  تبسانم  هب  رفـص و  هام  رد  مالـسلاهیلع  ینیـسح  نیعبرا  زا 
هک متشگرب  هدش  سویأم  هرخألاب  دندوب  شکرفاسم  اهنیشام  هک  نیا  اب  درکیمن  ییانتعا  سک  چیه  مدیودیم  اهنیـشام  فرط  هب  هچ  ره 
هک مدرکیم  ناـمگ  تشادـن و  ار  هیلوا  دـید  نآ  ممـشچ  هک  دوب  هدرک  رثا  نم  هب  اـمرگ  ردـقنآ  اـما  مریگب ، نامحرلادـبع  جاـح  زا  يربخ 

نیب هنیب و  شطعلا  لاح  هک : دمآ  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  لتقم  ترابع  زا  مدای  لاح  نامه  رد  تسا ، هتفرگ  ارف  دود  ار  نامـسآ 
نامسآ وا و  نیب  هک  نآ  لثم  دوب  هدش  راتهریت  شمشچ  يولج  هک  دوب  هدرک  رثا  ترـضح  نآ  هب  يروط  شطع  تلاح  . » ناخدلاک ءامـسلا 

ار شیاهاپ  تسا ، توملا  بیرق  مه  یسوم  جاح  هدومن و  توف  نامحرلادبع  جاح  هک  مدید  مدیـسر و  لاح  ره  هب  تسا .» هدرک  رپ  دود  ار 
فجن ات  مین  خـسرف و  کـی  دوب و  باـتفآ  بورغ  هب  تعاـس  ود  اـبیرقت  تسین ، تبحـص  تکرح و  هب  رداـق  هدیـشک و  زارد  هلبق  تمـس  هب 
تکرح هب  تردق  مه  نم  دیشکیم ، ار  رخآ  ياهسفن  مه  یسوم  جاح  هدرم و  نامحرلادبع  جاح  مرگ  ياوه  نآ  رد  دوب ، هلـصاف  فرـشا 

شومارف تقو  چـیه  هک  یلاح !؟ بجع  ربکا  هللا  یـسرب . دایرف  هب  هک  تسا  نآ  عقوم  نآلا  نامزلا ! بحاص  اـی  مدز : ادـص  لد  هت  زا  متـشادن 
ار ابع  دایز  تمحز  اب  دیسر ، رظن  هب  البرک  فرط  زا  دنتفگیم  یناملآ » دروف   » نآ هب  هک  گنر  هایس  کچوک  نیشام  کی  هاگان  دوشیمن ،
دز رود  هک  دوب  نیشام  نامرف  ناکس و  ابع  ندنادرگ  هحفص 227 ] نیا [  ایوگ  هک  مریگیم  هاوگ  دهاش و  ار  ادخ  مداد ، تکرح  رـس  يور 

، دوب هدیـشوپ  يدیفـس  سابل  هیفچ و  زبس  لاش  کی  هک  دوب  هتـسشن  نیـشام  ردـص  رد  رفن  کی  هدـننار و  نیـشام  لخاد  رد  دـمآ  ام  فرط 
اب دیسریم ، رظن  هب  هلاس  لهچ  یلا  یس  دودح  ینارون و  تروص  هایس ، یلاخ  تروص  تسار  تمـس  رد  هداشگ و  اهنادند  هتـسویپ  اهوربا 

رون ینادمص و  ینارون و  يهولج  نآ  ینامحر ، هفایق  نآ  ياشامت  وحم  دش و  مشومارف  متشاد  هک  ییاهیتخبدب  همه  زا  صخـش  نیا  ندید 
جاح مدرک : ضرع  يراد . راک  هچ  يدورهاش  دومحم  دیس  دنزرف  یلع  دیس  دومرف : یسراف  نابز  اب  راوگرزب  صخـش  نآ  مدوب . هدش  یهلا 

هدنب و دنروایب . ار  نامحرلادبع  جاح  هزانج  دندومرف  روتـسد  اقآ  نآ  تسا . گرم  فرـش  رد  ای  هدرم  ای  یـسوم  جاح  هدرم و  نامحرلادبع 
هک اقآ  نآ  رما  هب  هدیناشن  نیشام  رد  ار  یسوم  جاح  يرفن  ود  میدناباوخ و  نیـشام  بقع  تمـسق  رد  میدروآ و  ار  وا  میتفر و  هدننار  ياقآ 

ینابرهم تفأر و  لامک  اب  نانز  دنخبل  زاب و  يور  اب  اقآ  نآ  دومن . تکرح  نیـشام  مدـش و  راوس  مه  نم  دـیوش . راوس  مه  امـش  دـندومرف :
هدـب و ارهز  تردام  هب  مه  هناد  کی  دومحم و  دیـس  اقآ  تردـپ  هب  یکی  اهامـش ، یکی  يرفن  ریگب  ار  تابن  بآ  ددـع  جـنپ  نیا  دـندومرف :
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: دومرف تسا . هدرم  هک  تسا  تقو  رید  نامحرلادبع  جاح  اقآ ! مدرک : ضرع  هدنب  ناسرب . يدورهاش  دومحم  دیـس  اقآ  تردـپ  هب  ارم  مالس 
ناهد لخاد  هب  روز  هب  ار  تابن  بآ  دوب و  هدـش  کشخ  نوچ  مدرک  زاب  ار  وا  ناهد  بل و  تمحز  هب  هللاو  هللاو ، هللاو ، راذـگب . وا  ناهد  رد 

شناهد رد  ار  کناتسپ  هک  هچب  لثم  دش ، شناهد  دراو  تابن  بآ  هک  نیمه  دوب ، گنر  درز  زارد و  تقو  نآ  ياهتابن  بآ  متـشاذگ . وا 
هدنز هدش ! مارح  روناج  يا  دهدب ، تگرم  ادخ  يا  متفگ : مدیدنخ و  نم  هک  تسشن  تساخرب و  درک و  ندز  کم  هب  عورـش  دنراذگیم ،
تابن بآ  نآ  یتقو  یسوم  جاح  نم و  اما  تسین . بیجع  نیا  هک  دندومرف  دومرف و  مسبت  اقآ  نآ  نم  فرح  زا  يدوب . هدرم  هک  وت  يدش !؟

نوچ میتسه ، طاشن  لامک  رد  هک  میدرک  ساسحا  میدوبن و  هنـسرگ  هنـشت و  هحفـص 228 ] ادبا [  هک  دوب  نیا  لثم  میتشاذـگ ، ناهد  رد  ار 
ینعی  ) همدخ رما  تفگ : هدننار  و  ناسرب ، تردپ  هب  ارم  مالـس  هک  دندومرف  دندروآ و  گرزب  رازاب  يولج  ات  ار  ام  اهنآ  میدـش  فجن  دراو 
ياقآ هک  مدید  مدش ، هناخ  دراو  نم  تفر و  شدوخ  راک  لابند  یـسک  ره  مرکـشتم و  امـش  يود  ره  زا  مدرک : ضرع  یـشیامرف .) يرما و 
تسد مالـس و  مدش ، دراو  يرتک  یتشپ و  هلوک  نامه  اب  دندوب ، ياچ  ندروخ  لوغـشم  هدمآ و  نوریب  بادرـس  زا  هزات  دومحم  دیـس  جاح 

موحرم مداد . حرـش  ناشیا  تمدـخ  الـصفم  ار  عوضوم  میدـقت و  ار  اهتابن  بآ  مدومن و  بدا  ضرع  زین  هدـلاو  تمدـخ  مدرک و  یـسوب 
ار ترـضح  نآ  هک  نامه  اما  يدیـسوبن ، ار  ناشیا  ياپ  ارچ  کش ؛ الب  دوب  مالـسلاهیلع  تجح  ترـضح  اـقآ  نآ  اـنیقی  دومرف : دـلاو  ياـقآ 
. تسا تنج  رد  لوخد  بونذ و  نارفغ  ببس  مالسلامهیلع  ماما  ربمایپ و  ندینادنخ  نوچ  دوب ، دهاوخ  تشهب  رد  لوخد  بجوم  يدینادنخ 

دوشن . راک  یبارخ  ببس  نم  دب  لامعا  هک  دنک  ادخ  دیوگیم : یلع  دیس  اقآ 

ترایز هار  رد 

ترایز روط  نیا  مه  یگلاس  دون  نس  رد  یتح  دـنتفر ، هدایپ  البرک  هب  فجن  زا  راب  تصـش  تسیود و  دودـح  يدورهاـش  هللا  تیآ  موحرم 
میهاربا دمحم  خیش  جاح  ياقآ  بانج  اهرفس  زا  یکی  رد  دنتفریم . نیشام  اب  ناشفیرـش  رمعرخآ  لاس  دنچ  رد  دندرکن و  كرت  ار  ندرک 

ترایز هب  يدورهاش  هللا  تیآ  اب  يدورهاش  یلع  دیس  اقآ  جاح  تسا و  هتـشون  ار  دیـس  موحرم  جح  تاریرقت  هک  يدورهاش  یـشات  یتانج 
اب اهراوز  زا  هک  ار  برع  ریاشع  نآ  دـندرکیم و  قیوشت  ار  هدایپ  ياهراوز  دـندشیم و  هدایپ  نیـشام  زا  اقآ  موحرم  هار  نیب  رد  دـنتفریم ،

کی مه  ام  هک  تشاد  راهظا  یتانج  ياقآ  هار  نیب  رد  دـندادیم . رارق  فطل  دروم  دـندرکیم  یئاریذـپ  هویم  ینیریـش و  ماش ، راهان ، ياچ ،
هک نآ  ات  میدومن  تکرح  ام  هحفص 229 ] میروخیم [ . تسا  نز  ریپ  زا  شیپ  ییاچ  دنتفگ : يدورهاش  ياقآ  میروخب . اهنیا  شیپ  ییاچ 

تـسب يروق  کی  هایـس و  يرتک  ددع  کی  هقالع  قشع و  اب  ینزریپ  کی  میدـید  هداج  تسار  تمـس  رد  میدیـسر ، البرک  یخـسرف  ود  هب 
ار يرتک  نیا  دروخب و  ياچ  اهنآ  رد  دشیمن  رـضاح  ییادگ  چیه  تسا  دـهاش  ادـخ  هک  تشاد  هدولآ  كاخ  ناکتـسا  ددـع  ود  هدروخ و 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ياهراوز  نامه  هک  تسا  نامهم  رظتنم  هتـشاذگ و  دوب ، هدرک  تسرد  واگ  هدش  کشخ  نهپ  زا  هک  یـشتآ  يور 
یلع دیـس  اقآ  دروخ . ییاچ  دیاب  نزریپ  نیا  دزن  تسا ، اج  نیا  ییاچ  ندروخ  لحم  هک  دـندومرف  یتانج  ياقآ  هب  يدورهاش  ياقآ  دنـشاب .
هاگن تمحز  هب  نزریپ  میتسـشن ، دوب  هدـش  فیعـض  شیاهمشچ  هک  نزریپ  دزن  اهكاخ  يور  میدـش و  هدایپ  نیـشام  زا  هس  ره  دـیوگیم :
ياقآ نیا  دیسرپ : درکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  هدننار  زا  دنروخیم ، دنراد  وا  هدیشوج  ییاچ  زا  هک  دنتسه  رـس  هب  همامع  رفن  هس  دید  درک ،

! يالوم اـی  تفگ : نزریپ  تسا . يدورهاـش  دومحم  دیـس  ماـن  هب  ملاـع  دیـس  نیا  تفگ : تشاد  ماـن  ساـیوبا  هک  هدـننار  تسیک ؟ راوگرزب 
هب نم ! دیس  يا  هدمآرب . متسد  زا  هک  تسا  نیمه  متشادن و  تردق  نیا  زا  شیب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تدج  هار  رد  هک  دیرادب  مروذعم 
هک يروط  هب  درکیم  هیرگ  راز  راز  هداتفا ، كاخ  يور  هب  هاگ  نآ  دنک . لوبق  يزینک  هب  ارم  هک  نک  ضرع  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح 

تکرح البرک  فرط  هب  ياچ  ندروخ  زا  سپ  دوب . هدـش  رت  کـشا  زا  شنـساحم  يدورهاـش  ياـقآ  موحرم  میدـمآرد و  هیرگ  هب  اـم  همه 
مالـسلاهیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ادعب  مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  رهطم  مرح  هب  لوا  ابلاغ  يدورهاش  هللا  تیآ  میدرک ،

رهطم نحـص  رد  هک  تقو  ره  و  تفر . الوم  تمدخ  دیاب  ادعب  دیـسر  ریفـس  ریزو و  تمدخ  دیاب  لوا  هک  دندومرفیم : دندشیم و  فرـشم 
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دور نامسآ  هب  دنک  بارتوب  لبش  رظن  رگ  هرذ  هب  دندناوخیم : هنوگ  نیا  ار  فورعم  رعش  نآ  دندشیم  فرشم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح 
دایز و ياـقفر  هحفـص 230 ] دنتـشاد [  ار  البرک  ترایز  دـصق  هل  مظعم  هک  لومعم  بسح  یتراـیز  ماـیا  زا  یکی  رد  دـنک  باـتفآ  راـک  و 
دیسر و ارف  بش  هدنام ، البرک  هب  خسرف  هس  دودح  دندرک ، تکرح  هدایپ  لاور  قبط  دندوب و  ناشیا  تمدخ  رد  یناریا  ياهراوز  زا  یعمج 
هب اهراوز  زا  یکی  ماش  فرص  زا  سپ  دندش . دوب -  هلیبق  سیئر  برع و  خویش  زا  یکی  هک  دحاولادبع -  جاح  موحرم  يارس  نامهم  دراو 

یقت دـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  رانک  تشاد -  هزاغم  نارهت  دابآ  نسح  هار  راهچ  رد  هک  ربهشیـش -  هدـنزارف  دومحم  جاح  ياقآ  مان 
البرک هب  هلفاق  دوشب  رگا  تسا ، هصوصخم  تراـیز  تقو  هعمج و  بش  بشما  نوچ  هک  درک  داهنـشیپ  دـمآ و  ناـشیا  يهجوزلا  خا  لـضاف 

یلع دیـس  اـقآ  راـنک  هدـنزارف  دوـمحم  جاـح  لـضاف و  موـحرم  تسا . بوـخ  یلیخ  دوـشب ، هعمج  بش  تراـیز  كرد  هـک  دـنک  تـکرح 
تسا و بارخ  هار  کیرات و  تسا و  بش  تفگ : یلع  دیـس  اقآ  دنتفگ . ناشیا  هب  ار  بلطم  دندمآ  دوب -  هلفاق  تسرپرـس  هک  يدورهاش - 

سویأـم نوچ  رفن  ود  نیا  میوشیم . لـیان  تراـیز  هب  هن  میدرک و  تحارتسا  هن  تقو  نآ  مینکیم ، مگ  ار  هار  دـشابیم ، یتـعارز  اـهنیمز 
دیما دومرف : راضحا و  ار  دیـس  اقآ  موحرم  نآ  دننک . هلفاق  تکرح  هب  رما  ناشیا  هک  دنتفر  يدورهاش  هللا  تیآ  موحرم  تمدـخ  هب  دـندش و 

هللا ءاش  نا  دـشاب  دـندومرف : اقآ  موحرم  لکـشم . تکرح  تسا و  بش  اقآ ! تفگ : یلع  دیـس  اقآ  دـینکن . دـیماان  ار  هدـنزارف  دومحم  جاـح 
سیئر هک  دـحاولادبع -  خیـش  بانج  هب  یلع  دیـس  اقآ  نآ  زا  سپ  دوشیم . تعاطا  تفگ : یلع  دیـس  اقآ  تفر . میهاوخ  یتحار  هب  یلاعت 

هار هک  ناکم  نالف  ات  غارچ  کی  حلسم و  درم  رفن  ود  تفگ : تسا -  قارع  رد  گرزب  هریشع  راهچ  زا  یکی  هک  نسحینب  ایلع  لآ  هریـشع 
درز يابع  هدرک و  لیامح  ار  گنفت  گنـشف و  راطق  هنهرب  ار  اهاپ  هدـش ، حلـسم  رگید  رفن  کـی  اـب  خیـش  دوخ  مهاوخیم ، دوشیم  بوخ 
غارچ یلع  دیس  جاح  دومن ، تکرح  هلفاق  تخادنا و  شود  هب  دنشوپیم -  ندش  هدید  زا  ندوب  یفخم  تهج  نیقراس  الومعم  هک  گنر - 

 ] هب خـسرف  کی  ابیرقت  ات  دـندمآیم  شرـس  تشپ  نارگید  تفریم و  ولج  ولج  یلگ  هاتوک  راوید  کی  يور  هتفرگ و  دوخ  رـس  يـالاب  ار 
امرخ دـیرج  نآ  مان  دراد و  راخ  هک  اـمرخ  تخرد  ياـهبوچ  هت  زا  اـمامت  راوید  نیا  يور  دـندومن . قیرط  یط  تیفیک  نیا  هحفص 231 ]
خیـش موحرم  دوب . هدش  بوخ  هار  هک  دندیـسر  یلحم  هب  ات  دـندمآ ، یتحار  هب  ار  روبعلا  بعـص  هار  نیا  هرخألاب  دوب ، هدـش  هدیـشوپ  تسا 

هب دسر  هچ  مینک ، روبع  یئاذک  راوید  نیا  يور  زا  نشور  زور  رد  میتسناوتیمن  میتسه  لحم  لها  ینابایب و  هک  ام  هللاو ! تفگ : دحاولادبع 
میتشذگ . روط  نیا  هک  دوب  يدورهاش  هللا  تیآ  تمارک  طقف  نیا  بش 

موش ییاریذپ  ات  موریمن  اج  نیا  زا 

يرئاح ییافص  یلع  دمحم  خیش  جاح  هللا  تیآ  زا  ناشیا  يزیربت و  يرادمتعیرش  قداص  دیـس  هللا  ۀیآ  زا  ار  ياهیـضق  یهانپ  مرح  هللا  تیآ 
همحر ینیئان  يازریم  هلمج  زا  دندمآیم  ارماس  هب  مه  مالعا  ياملع  دوب  ناتـسبات  متفر . ارماس  هب  یگبلط  نارود  رد  دـندرک : لقن  هنوگ  نیا 

... ياقآ ینوریب  هب  متفگ : دوخ  شیپ  حبـص  مدیباوخ ، هنـسرگ  اهبش  زا  یکی  متـشادن ، یبوخ  یلام  عضو  نم  دوب . هدـمآ  ارماس  هب  مه  هللا 
هک مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ینوریب  هب  موریمن ، اـجنآ  هن  متفگ : دوخ  هب  اـما  میآ . نوریب  یگنـسرگ  زا  موش و  ییاریذـپ  اـت  مورب 
ات موریمن  اجنیا  زا  متفگ : دوخ  اب  دشن ، يربخ  متـسشن  رهظ  ات  تفر  نحـص  هب  دننک . ییاریذپ  نم  زا  ات  موریم  تسا  رهطم  نحـص  نامه 

تشاذگ نم  تسد  فک  رد  هریل  ود  دمآ و  نم  فرط  هب  دوب ، اهنت  دمآ و  نوریب  مرح  زا  ینیئان  يازریم  موحرم  مدید  هاگان  موش . ییاریذپ 
هحفص 235 ] [ . ] 152 . ] میاهتسشن ینوریب  نیا  رد  ام  دومرف : و 

رون ناماما  هاگراب  تمرح  کته  رد  نارگمتس  هایس  همانراک  هب  هاتوک  یهاگن 

ینیسح هاگراب  بیرخت  رد  یسابع  نوراه  هایس  همانراک 
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هراشا

ناشن هفطاع  بلاطیبا  لآ  اب  درکیم و  يراتفر  شوخ  رایـسب  دوخ  ماحرا  هب  دوب و  هدرک  ذاختا  مرن  شور  دوخ  تموکح  لئاوا  رد  نوراه 
نب یـسوم  دومن و  ذاـختا  يولع  دـض  تهج  ره  زا  ار  یناـسنا  ریغ  نشخ  تسایـس  داد و  رییغت  ار  هیور  نیا  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دادیم ،

ار همان  ناما  ینثم  نسح  نب  هللادبع  نب  ییحی  زا  لاس 186  هب  تشذگرد . نادنز  رد  لاس 183  هب  دیشک و  نادنز  هب  ار  مالسلاامهیلع  رفعج 
وا تفالخ  زا  لاس  هدـفه  هک  لاس 187  ات  یلو  تخادـنارب ، ار  هکمارب  تشک و  ار  ییحی  نب  رفعج  تخادـنا و  نادـنز  هب  ار  وا  دومن و  اـغلا 

بولق مالسلاهیلع  نیسح  مرح  هک  دش  هجوتم  هبترم  کی  يو  دیدرگن . بدا  هئاسا  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  رهطم  ربق  هب  تبـسن  تشذگیم 
مظن تناـتم و  تیاـنع و  لاـمک  اـب  نیظفحتـسم  نارازگتمدـخ و  هدـمآ و  دوجو  هب  مظنم  تالیکـشت  کـی  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  هماـع 

رایـسب دنرگنیم ، سیدقت  میظعت و  مشچ  اب  هدومن و  دـمآو  تفر  فلتخم  تاقبط  دـننکیم و  يرادـهاگن  وا  زا  هتـسب  تمه  رمک  حـیحص 
دـش رـضاح  هک  یماگنه  دنک . هیبنت  ار  وا  هک  دومن  راضحا  تشاد -  هدهع  هب  ار  همدخ  تسایر  هک  ار -  دووادیبا  نبا  يروف  دش . تحاران 
نب نسح  ارم  تفگ : تسا ؟ هتـشاذگ  البرک  رد  ار  وت  هک  تسیک  تفگ : درـشفیم  ار  وا  يولگ  ظیغ ، نطاـب و  هدـقع  هک  یلاـح  رد  دیـشر 

زا اـهيزاب  نیا  تفگ : بضغ  تدـش  زا  نوراـه  هحفـص 236 ] تسا [ . هتـشامگ  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ربق  تمدخ  يارب  [ 153  ] دشار
رد ار  درم  نیا  هدرک  راداو  هچ  ار  وت  تفگ : مشخ  تلاـح  اـب  نوراـه  دـندروآ  ار  وا  یتـقو  دینکرـضاح . ار  وا  دوشب  متـشادن  ناـمگ  نسح 

هتـشاذگ البرک  رد  ار  وا  هک  ار ، یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  ریما ! تفگ : نینچ  تناتم  لاـمک  اـب  نسح  یتشاذـگ ؟ ـالبرک -  ینعی  هریح - » »
نوراه مهدب . وا  هب  مهرد  یس  یهام  ره  مراذگب و  مالسلاهیلع  نیـسح  مرح  تمدخ  يارب  ار  وا  هدرک  رما  ارم  [ 154  ] یسومما ینعی  تسا .

نیا هشیر  دـید  هک  یتقو  نوراه  [ . 155 . ] دـیهد زاب  ار  وا  يررقم  دـینادرگرب و  دوخ  ياج  هب  ار  وا  تفگ : تفگن و  یباوج  دـش و  تکاس 
رد هک  نآ  ات  درک  شوماخ  تقوم  تدم  يارب  ار  دوخ  تاساسحا  شتآ  تسوا ، تسد  هب  خن  رـس  تسوا و  دوخ  گرزبردام  تسد  هب  راک 
زا ار  دوجوم  ياهانب  هبق و  دنک و  ناریو  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ربق  هک  داد  روتسد  هفوک  مکاح  یسابع  یسیع  نب  یسوم  هب  يرجه  لاس 193

نیا شروظنم  دیامن و  تعارز  نآ  نیمز  رد  دنکرب و  هشیر  زا  ار  ردـس  دـنمونت  تخرد  دـنک و  بارخ  ار  رواجم  ياههناخ  درادرب و  ساسا 
زا يدرم  مدوب ، هتـسشن  دیمحلادبع  نب  ریرج  لزنم  رد  دیوگیم : يزارلا  ةریغملا  نب  ییحی  دربب . نیب  زا  ار  يراگدای  رثا و  هنوگ  ره  هک  دوب 

نیــسح ربـق  نوراـه  هـک  یلاـح  رد  مدرک  كرت  ار  قارع  تـفگ : دیــسرپ . ار  قارع  راـبخا  عاـضوا و  يو  زا  ریرج  دــش ، دراو  قارع  لـها 
هیـضق نیا  رد  ربـکا ! هللا  تفگ : تشادرب و  نامـسآ  هب  ار  دوخ  ياـهتسد  ریرج  دومن . عـطق  ار  ردـس  تخرد  درک و  ناریو  ار  مالـسلاهیلع 

هدننک عطق  ادـخ  ةردـسلا » عطاق  هللا  نعل  : » تسا هدومرف  هبترم  هس  شترـضح  هک  هدیـسر  ام  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدـح 
دوریم و نیب  زا  هناشن  هنوگ  ره  ردس  عطق  اب  هک  میدیمهف  الاح  میدوب ، هدیمهفن  ار  نآ  يانعم  زونه  ام  هحفص 237 ] دنک [ . تنعل  ار  ردس 

[ . 156 . ] دنسانشیمن ار  ربق  مدرم 

نآ زاجعا  نیسح و  ماما  ربق  شبن 

هب اهناملسم  تسا و  تارف  رانک  رد  هک  يربق  نیا  درک : لاؤس  عیرـس  نب  یـسوم  زا  نویفارـس  نب  انحوی  دیوگیم : [ 157  ] يرامع یلعیبا 
هب نیرئاز  فوفـص  اب  انحوی  ماگنه  نآ  رد  تسا . فط  دیهـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربق  نیا  تفگ : يو  تسیک ؟ نآ  زا  دـنوریم  وا  ترایز 

هفوک هب  هک  یتـقو  درک ، هدـهاشم  کـیدزن  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربـق  كاـخ  هب  نتـسج  كربـت  يراز و  هیرگ و  تفر و  ـالبرک  يوـس 
يهناحیر شعن  دندید  دندرک ، شبن  ار  ربق  هک  یتقو  درک . رما  ربق  شبن  هب  درک و  هرخسم  ار  هفوک  ریما  یمشاه  یسیع  نب  یـسوم  تشگرب 

یلوا تلاـح  هب  ار  ربـق  يروـف  هدرک ، هطاـحا  ربـق  زا  کـشم  رطع  يوـب  تسا و  هدـیچیپ  ریـصح  هعطق  کـی  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هک راونـألاراحب »  » رد تـیاور  کـی  رد  [ . 158 . ] تفریذـپ ار  مالـسا  انحوی  دـندرک و  اـنب  دجـسم  دنتـشاذگ و  وا  رب  همیخ  دـندینادرگرب و 

ياهمان درک و  رومأم  راک  نیا  هب  ار  وا  هک  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  نیسح  ربق  كاخ  هب  تمرح  کته  رظن  زا  ار  یـسیع  نب  یـسوم  يراتفرگ 
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ياهمان درک و  رومأم  راک  نیا  هب  ار  وا  هک  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  نیسح  ربق  كاخ  هب  تمرح  کته  رظن  زا  ار  یـسیع  نب  یـسوم  يراتفرگ 
نم هب  ار  همان  نومضم  مداد و  يو  هب  ار  همان  نم  داد و  رارق  یفخم  سیلپ  رظان و  نم  هب  ار  وا  تشون و  یـضاق  رامع  نب  دمحم  نب  رفعج  هب 

: متفگ وا  هب  متـشگرب ، هداد و  ماـجنا  دوب  هتفگ  رفعج  هچنآ  دـیوگ : جزید  مهد . ماـجنا  ار  دوخ  تیرومأـم  هک  داد  روتـسد  نم  هب  دـناوخ و 
مدنک و رتقیمع  متفگ : هحفـص 238 ] ياهدنکن [ !؟ رتقیمع  امتح  تفگ : نم  هب  متفاین . يزیچ  یلو  مدروآ  اج  هب  يدوب  هداد  روتـسد  هچنآ 

تسب اجنآ  رب  بآ  مداد  روتسد  تفاین و  يزیچ  درک و  شبن  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  میهاربا  تشون : لکوتم  هب  یـضاق  متفاین . يزیچ 
نم هب  مدیـسرپ . هعقاو  تقیقح  زا  نم  درک و  لـقن  نم  هب  جزید  میهاربا  ار  عوضوم  نیا  دـیوگ : يراـمع  یلعوـبا  درک . ور  ریز و  واـگ  اـب  و 

مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسح  سدقم  شعن  هک  مدید  ياهزات  ریصح  کی  مدرک  شبن  ار  ربق  مدمآ و  مدوخ  یـصوصخ  ياهمالغ  اب  تفگ :
مداد روتـسد  متـشاذگ و  تلاح  نامه  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  سدقم  مسج  ریـصح و  نم  دز و  ارم  کشم  يوب  هظحل  نامه  نآ و  يور 
دوخ نامالغ  هب  و  دنتـشاذگن . اجنآ  رب  مدق  ادبا  اهواگ  دوش ، يراکتفـس  مداد  روتـسد  متـسب و  نآ  رب  بآ  دـنتخیر و  ربق  يور  هب  ار  كاخ 

نیشیپ تیاور  اب  تیاور  نیا  هک  تسا  نشور  [ . 159 . ] دیسر دنهاوخ  لتق  هب  هنرگ  دنیوگن و  ار  هیضق  تروص  هک  مداد  ظیلغ  ياهدنگوس 
دراد . ییاهتوافت 

یناراب بش  کی  رد  نیسح  ماما  ربق  ایارسلاوبا و 

. تفاتش مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  گنردالب  دیدرگ ، اونین  دراو  دوخ  هدنگنج  ناراوس  اب  [ 160  ] ایارسلاوبا يرجه  لاس 199  هب 
یناراب قرب و  دعر و  بش  کی  اب  فداصم  مدوب و  هتفر  البرک  ترایز  هب  نئادم  زا  نم  دیوگیم : ینئادـم  محازم  نب  رـصن  هحفص 239 ] ] 

؟ تسیک نیا  مدیسرپ  داد  لوط  ار  ترایز  اههراوس  زا  یکی  دندرک . مالـس  دنتفر و  ربق  يوس  هب  دندش و  هدایپ  دندمآ و  یناراوس  هاگان  دوب 
لفاغ اودع و ال  ایانملا  یلا  ادغ  موی  نیسحلل  ءادف  یسفن  دناوخ : ار  يریمن  روصنم  راعشا  هدومن  عورـش  سپـس  تسا . ایارـسلاوبا  وا  دنتفگ :

ءاجرا ربدی  اهدلاو  یبنلا  ۀمولظم و  لجاعلا  ۀمقن  موقلاب  لزنی  الا  نیبجعت  تنأ  امنأک  لهاکلا  مالسالا و  مانس  یلع  هب  رفسی  یحلا  موی  کلذ 
دنکیم لیم  دوخ  تسود  هب  تسود  هللا ! ناحبس  تفگ : نئادم . نازرواشک  زا  یکی  متفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  نم  زا  سپـس  لفاحلا  هلتقم 

زا تفگ : تساخرب و  دوخ  ياج  زا  سپـس  دراد . یگرزب  رجا  ترایز  هب  وت  ندـمآ  درم ! يا  دراد  لیم  دوخ  دازون  هب  هدام  رتش  هک  نانچمه 
دناوخ لصفم  يهبطخ  دنتفاتش ، وا  شیپ  دنتساخرب و  نارـضاح  زا  یعمج  مدید  یتقو  کی  دزیخرب . تسا  رـضاح  اجنیا  رد  سک  ره  هیدیز 
داجـس ماـما  زا  و  دروآ . داـی  هب  ار  ساـبعینب  هیماینب و  ياهمتـس  درمـش و  ار  ناـنآ  لـئاضف  دروآ و  داـی  هب  ار  مالـسلامهیلع  تـیب  لـها  و 
يرای ار  وا  ات  دیدرکن  كرد  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نامز  امـش  هک  مریگ  مدرم ! يا  تفگ : سپـس  دومن . يروآدای  مالـسلاهیلع 

نید دهاوخیم  دنکیم و  جورخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوخ  بلط  يارب  ادرف  هک  ار  یـسک  دینیـشنب و  هناخ  رد  دیراد  يرذع  هچ  العف  دینک 
نیا رد  سکره  موریم . هفوک  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  ادـخ و  نید  يرای  يارب  ادرف  نم  دـینکن . يراـی  دراد  اـپ  هب  ار  ادـخ 

[ . 161 . ] دومن تکرح  هفوک  تمس  هب  سپس  دندرک ، دییأت  ار  وا  راتفگ  راضح  زا  يا  هدع  ددرگ . قحلم  نم  هب  تسا  کیرـش  نم  اب  هدیقع 
تشک و ار  وا  نسح  دروآ ، لهس  نب  نسح  شیپ  دومن و  ریگتسد  ار  وا  شوغدنک  هب  فورعم  دامح  يرجه  لاس 200  هب  و  هحفص 240 ] ] 
1 دندرک : جورخ  رفن  دنچ  مشاه  لآ  زا  دیشک ، لوط  هام  هد  ایارسلاوبا  بالقنا  هک  یتدم  رد  [ . 162 . ] تخیوآ راد  هب  دادغب  رسج  رانک  رد 

رفعج نب  یـسوم  نب  مـیهاربا   - 2 دومن . بـالقنا  هنیدـم  رد  لاـس 199  هب  یلع  نب  نسح  نب  نسحلا  نب  دوواد  نـب  نامیلـس  نـب  دـمحم  - 
یحاون رد  لاس 200  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم   - 3 درک . جورخ  نـمی  رد  لاس 199  هب  مالسلاهیلع 

تعیب دوخ  ماـن  هب  وا  توـف  زا  دـعب  تفرگیم ، تعیب  ایارـسلاوبا  بحاـص  اـبطابط  میهاربا  ماـن  هب  لوا  يهلحرم  رد  يو  درک . جورخ  زاـجح 
ار يدایز  ياههناخ  وا  [ . 163 . ] دومن فرصت  ار  هرصب  لاس 199  رد  رانلادیز  هب  فورعم  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  دیز   - 4 تفرگ .

مالسلاهیلع اضر  ماما  شیپ  هنیدم  هب  ار  وا  نومأم  داتـسرف و  نومأم  شیپ  هتفرگ ، ار  وا  لهـس  نب  نسح  هام  دنچ  زا  دعب  دز ، شتآ  هرـصب  رد 
[ . 164 . ] دوب هدنز  لکوتم  نامز  ات  دیز  دومرف . خیبوت  ندز  شتآ  جورخ و  تهج  هب  ار  وا  ماما  داتسرف و 
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موس نرق  هناتسآ  رد  نیسح  ماما  مرح 

اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  يدهع  تیالو  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  هب  نومأم  فرط  زا  یـصاخ  تیانع  تبحم و  اب  ابیرقت  هک  نرق  نیا 
ار لضفلاما  شرتخد  دومن ، تلصو  مالسلاهیلع  داوج  ماما  اب  داد و  لاقتنا  دادغب  هب  ار  هفالخلاراد  نومأم  هک  اهدعب  دش و  عورش  مالسلاهیلع 

تفالخ هک  نیما ، شردارب  وا و  لامع  نومأم و  دنزگ  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگراب  هجیتن  رد  دروآرد و  مالسلاهیلع  داوج  ماما  دقع  هب 
تلفغ البرک  هب  هجوت  زا  دوب  دوخ  تردق  میکحت  لوغشم  تفالخ  لئاوا  رد  هک  نیا  تلع  هب  دوب  ظوفحم  ناما و  رد  تشاد  ردپ  زا  یمسر 
نومأم عفن  هب  تفرگرد و  ردارب  ود  نیب  گنج  هجیتن  رد  دـش ، دوخ  يدـهع  تیالو  زا  نومأـم  علخ  رکف  رد  اهدـعب  هحفص 241 ] تشاد [ .
تشاد دیشرلا  نوراه  بیرخت  زا  هک  یناریو  تلاح  نامه  اب  كرابم  ربق  دمآ و  دادغب  هب  نآ  زا  دعب  نومأم  دیسر و  لتق  هب  نیما  دش و  مامت 

دوب . یقاب 

نومأم دهع  رد  نیسح  ماما  ربق  يزاسزاب 

تفالخ دـهع  رد  تمظع  اب  يانب  ثادـحا  هیلوا  تلاح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مرح  عضو  يهداـعا  تسا  دوهـشم  خـیرات  رظن  زا  هچنآ 
رب رظن  دشاب ، نومأم  دوخ  دـیاش  هک  هدـش  هداد  لامتحا  تسا . هدـماین  تسد  هب  خـیرات  زا  يزیچ  تسیک  نآ  یناب  لماع و  اما  تسا . نومأم 
زبس هک  نییولع  راعـش  هب  دوب  هایـس  ندیـشوپ  هک  ار  ساـبع  لآ  راعـش  درکیم و  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  هب  تبحم  راـهظا  نومأـم  هک  نیا 

زا هک  هچنآ  و  دـناهداد . ار  روکذـم  لامتحا  نئارق  نیا  هب  دومن  باختنا  دـهع  تیالو  هب  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  داد و  رییغت  دوب ، ندیـشوپ 
قثاو 232 تفالخ  نارود  يرجه و  مصتعم 227  تفالخ  نارود  نومأم 218 و  تایح  نارود  هب  انب  نیا  تسا : هدش  هدافتـسا  خیرات  بتک 
ار همئا  يزاـجعا  راـثآ  تاـقوا  یهاـگ  هکلب  دنتـشادن ، یبوـخ  هناـیم  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  اـب  هک  نیا  وـگ  دوـب . نوـصم  دـنزگ  هـیلک  زا 

دندرکیم . یصقر  شوخ  اهنآ  يارزو  زا  یضعب  هصاخ  دندشیم  تحاران  دندینشیم ،

نیسح ماما  رازم  بیرخت  نامرف  لکوتم و 

نیع رد  دهد و  لزنت  مدرم  راظنا  رد  ار  ماما  نآ  تیعقوم  هک  تشاد  رظن  رد  و  دناسریم . رازآ  تیذا و  ترضح  هب  هراومه  یـسابع  لکوتم 
نایولع و نیبحم و  نایعیش و  مالسلاهیلع و  يداه  ماما  هب  لکوتم  ياهمتس  تیذا و  تفرگیم . سکع  يهجیتن  درکیم ، یعـس  هچ  ره  لاح 
هحفـص 242] ینمـشد [  تخـس  بلاطوبا  لآ  اب  دوب و  سابعینب  لذرا  ثبخا و  رفکا ، لکوتم  دـیآیمن . حرـش  هب  مالـسلااهیلع  همطاـفینب 
تیذا و مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  ترـضح  رهطم  ربق  راثآ  ندرب  نیب  زا  رد  دادیم و  هجنکـش  دومنیم ، بلج  ماهتا  هب  ار  اـهنآ  درکیم ؛

ماما ربق  داد  روتسد  لکوتم  تسا : هدمآ  نینچ  نازحالاریثم »  » زا لقن  هب  لودلا » رابخا   » باتک رد  دیزرویم . مامتها  شترضح  راوز  هب  رازآ 
زا ار  نیرئاز  دـنیامن و  تعارز  لحم  نآ  رد  هاگ  نآ  دـننک . بارخ  ار  فیرـش  ربق  فارطا  ياههناخ  هدومن و  ناریو  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

عطق شتـسد  دـیاب  دور ، ترایز  هب  سک  ره  داد : روتـسد  هک  ییاج  ات  داد . رارق  هجنکـش  دروم  تخادـنا و  نادـنز  هب  تشاد و  زاب  تراـیز 
اهراوید رب  دندش و  رثأتم  رایسب  دادغب  ناناملسم  تهج  نیا  زا  دنتفر و  ترایز  هب  دندش و  دوخ  تسد  عطق  هب  رضاح  نیبحم  زا  یخرب  دوش .

رد دیوگیم : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نیبحم  زا  یکی  تسا : هدمآ  راونالاراحب »  » دنمشزرا باتک  رد  دنتـشون . ازـسان  شحف و  ثیبخ  نآ  رب 
ار اجنآ  هک  دناهتـسب  نیمز  نآ  هب  ار  اهواگ  هک  مدـید  مدـش . فرـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  زرل  سرت و  اب  يرجه  لاس 240 

کیدزن هب  نتفر  زا  اهنآ  دندزیم ، دندناریم و  ار  اهنآ  هچ  ره  دندیسر ، رهطم  ربق  دزن  هک  اهواگ  نیمه  مدید  مدوخ  مشچ  هب  دنیامن . رایش 
لکوتم تسا : هدـمآ  نازحـالا » ریثم   » زا لـقن  هب  هیفاـشلا » حرـش   » رد دـنتفریم . پچ  تسار و  فرط  هب  دـندومنیم و  يراددوخ  رهطم  ربق 

اهبآ هک  دوب  هدنام  شترضح  ربق  هب  عارذ  ود  تسیب و  زونه  دندنبب ؛ مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  سدقم  ربق  هب  بآ  هک  داد  روتـسد 
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ماما هک  داد  روتـسد  ناقاخ  نب  حتف  دوخ  ریزو  هب  لکوتم ، دیوگ : ملاسیبا  دـش . هدـیمان  رئاح »  » اج نامه  اهدـعب ، و  دـندش . عمج  مه  يور 
مکراد یف  اوعتمت  : » وگب وا  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  ترـضح  درک . ارجا  ار  وا  روتـسد  حتف  دیوگ ، ازـسان  دـهد و  رازآ  ار  مالـسلاهیلع  يداه 

. ] دنتـشک ار  لکوتم  دوخ  موس  زور  تشک . مهاوخ  ار  وا  زور  هس  زا  دعب  تفگ : لکوتم  دیناسر . لکوتم  هب  ار  نخـس  نیا  حتف  مایا .» ۀثالث 
يارما نایعا و  زا  یضعب  دش . هیده  لکوتم  هب  ریظنیب  يریشمش  يزور  هدش : لقن  هک  نآ  راگزور  ياهیتفگـش  بیارغ و  زا  هحفص 243 ]

« رغاـب  » هب ار  نآ  تسا و  هتـسیاش  یکرت  مـالغ  رغاـب »  » يوزاـب هب  ریمـشمش  نیا  تفگ : درک و  عاـنتما  لـکوتم  یلو  دنتـساوخ  ار  نآ  رکـشل 
تشک . ار  لکوتم  زور  دنچ  زا  دعب  ریشمش  نامه  اب  رغاب  دیشخب .

موس نرق  رد  نیسح  ماما  هاگراب 

هدش رهطم  ربق  رواجم  مالسلامهیلع  تیب  لها  ناتسود  نیملسم و  زا  یعمج  دوب و  هدرک  ظفح  لامک  دح  هب  ار  دوخ  يونعم  تیعقوم  البرک 
ماما ربق  هک  داد  روتسد  لاس 233  هب  نابعـش  هام  رد  دوخ  تنطلـس  لاس  نیمود  رد  لکوتم  هک  نآ  ات  دندوب  هدرک  ءانب  نکـسم و  ثادحا  و 

زا یبش  يو  یناهفـصا ، جرفلاوبا  يهتفگ  هب  انب  دنیامن . تعارز  نآ  ياج  رد  دننک و  بارخ  ار  اههناخ  لزانم و  هیلک  مالـسلاهیلع و  نیـسح 
هب دوب و  بئاغ  زینک ، بحاص  هینغم  فداـصت  ءوس  زا  دـنک ، زاون  زاـس  دـهد و  بارـش  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  يزینک  رهـش ، ياـههینغم 
زور نآ  دیسرپ : لکوتم  داتسرف . لکوتم  شیپ  ار  دوخ  ناوخزاوآ  نازینک  زا  یکی  تعجارم  زا  سپ  دوب . هتفر  البرک  هب  نابعـش  همین  ترایز 

. تسین جح  مسوم  تسا  نابعـش  هام  هک  الاح  تفگ : میدوب . هتفر  جـح  ترایز  هب  دوخ  مناخ  اب  تفگ : دـیدوب ؟ اجک  متـساوخ  ار  امـش  هک 
وا بحاص  يروف  ددرگ ، رجفنم  دوب  کیدزن  شندرگ  ياهگر  هک  تفرگ  شتآ  نانچ  لکوتم  مالـسلاهیلع . نیـسح  ربق  ترایز  هب  تفگ :

ياههناخ هیلک  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ربق  داد  روتسد  تخادنا و  نادنز  هب  ار  شدوخ  دومن و  طبـض  ار  شلاوما  یمامت  درک و  راضحا  ار 
عوقو هب  نابعش  رد  يرجه  لاس 233  رد  یناسنا  ریغ  لمع  نیا  دیازفایم  جرفلاوبا  دنیامن . تعارز  ار  اهنآ  نیمز  دـننک و  بارخ  ار  دوجوم 
البرک هب  روظنم  نیا  يارجا  يارب  ار  دوهی  زا  یعمج  يو  درک . رومأم  ار  يدوهی  جزید  میهاربا  راچان  دـندرکن ، مادـقا  اهناملـسم  تسویپ و 

ار اهنآ  نیمز  درکن ، تیافک  اههناخ  ربق و  یناریو  هب  لکوتم  روتـسد  بسح  جزید  و  هحفص 244 ] دنتشگ [ . لمع  نیا  رـشابم  نانآ  دروآ و 
. دنداتـسرفیم نادنز  هب  ای  دنتـشکیم  ای  دنتفرگیم  ار  هک  ره  تشامگ و  راوز  عنم  يارب  اونین  رودات  رود  حلـسم  نانابـساپ  دومن و  تعارز 

لکوتم تفالخ  زا  لبق  زینک  نیا   - 1 دروآیم : دهاش  ات  ود  هدش  عقاو  يرجه  نابعش 233  رد  لوا  بیرخت  هک  دوخ  ياعدا  يارب  جرفلاوبا 
تداع بسح  رب  تسشن و  تفالخ  یـسرک  هب  هجحلايذ  مشـش  لاس 232  هب  لکوتم  درکیم و  دـمآ  تفر و  وا  شیپ  يو  یـشوخلد  يارب 

هداد رارق  دیؤم  سلاجملا » ۀیلـست   » باتک رد  ار  ینیـسح  بلاطیبا  نب  دمحم  دیـس  راتفگ   - 2 دشاب . شتفالخ  نارود  زا  لوا  نابعـش  دیاب 
[ . 165 . ] تسا

لاس 236 هب  ربق  ندرک  ناریو  لکوتم و 

يرصتخم ترتف  رد  هک  دوشیم  مولعم  هداد ، ار  روبق  مده  بیرخت و  روتـسد  اددجم  لاس 236  رد  ربتعم  ناسیونخـیرات  هتفگ  هب  انب  لکوتم 
زا هدوب ؟ هک  یناب  اما  رواجم  ياههناخ  هب  مه  هاگراب و  هب  تبـسن  مه  تسا  هدـش  ءانب  يهداعا  زاب  تشاد  دوجو  مود  لوا و  بیرخت  نیب  هک 

لیبق زا  یمان  ناسیونخیرات  اریز  هدوب ، رتعینش  رتمهم و  لاس 236  بیرخت  یناریو و  دوشیم  مولعم  و  تسا . هدماین  تسد  هب  يزیچ  خـیرات 
جورم  » رد يدوعسم  ار  هملوم  هثداح  نیا  [ . 166 . ] دناهدرک يدای  شهوم  هحناس  نیا  زا  لاس 236  ثداوح  رد  يدوعسم  ریثانبا و  يربط ،

ره دـنک و  ناریو  تسه  هک  ییانب  ره  دور و  البرک  هب  هک  داد  روتـسد  جزید  میهاربا  هب  لکوتم  لاس 236  رد  دنکیم . نایب  نینچ  بهذـلا »
تفر تفرگ  تسد  هب  گنلک  دـمآ ، البرک  هب  يو  هحفص 245 ] دهد [ . یلامـشوگ  تخـس  ای  دناسر ، لتق  هب  دنیبب ، اجنآ  رد  هک  ار  یـسک 

« نایعالا تایفو   » بحاص ناکلخنبا و  دندرک . مادقا  بیرخت  هب  اهرگراک  ماگنه  نیا  رد  ندز ، گنلک  هب  درک  عورـش  هبق ، هفیقـس و  يالاب 
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نیقی عبتتم  صخـش  يارب  مه  رگید  دـهاوش  زا  دـناهدرک و  لـقن  ار  هیـضق  اـقفتم  لاس 236  ثداوح  رد  بهذـلا » جورم   » دـننام ادـفلاوبا  و 
تسا . هتسویپ  عوقو  هب  بیرخت  روکذم  لاس  رد  هک  دوشیم  لصاح 

لاس 237 هب  رازم  ندرک  ناریو  دصق  لکوتم و 

هلا هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسپ  ربق  ترایز  هب  دنتشذگ و  لام  ناجزا و  دنتسشنن ، تکاس  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناتـسود  اهناملـسم و  زاب 
ناریو روتسد  لاس 237  هب  اددجم  تفرگ ، شتآ  وا  یناطیـش  ریمـض  دش ، تحاران  رایـسب  دـیدرگ ، هرباخم  لکوتم  هب  نایرج  نیا  دـنتفاتش .

: هک دننآرب  لودـلا » رابخا   » رد [ 168  ] ینامرق و  ءافلخلا » رابخا   » باـتک رد  [ 167  ] نیدلاجات دـننام  ربتعم  ناسیونخـیرات  داد . ار  نآ  ندرک 
دنیامن و يریگولج  مدرم  دمآ  تفر و  زا  دننک و  بارخ  ار  رواجم  ياههناخ  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ربق  لاس 237  هب  داد  روتسد  لکوتم 
رد دادغب  فلتخم  تاقبط  هک  دیدرگ  نیملسم  راجزنا  رفنت و  بجوم  رادهحیرج و  ار  اهلد  نانچ  مک  ياههلصاف  رد  عیجف  لمع  نیا  رارکت 
رعش لکوتم  خیبوت  موجه و  رد  ارعش  دنتشون و  لکوتم  رب  ازـسان  شحف و  یمومع  عماجم  رباعم و  اهرازاب و  اههچوک ، اهراوید ، اهدجـسم ،

زا یسابع  هفیلخ  نیمهدزناش  دضتعم  هحفص 246 ] تسا و [  بوسحم  یمان  يارعش  زا  هک  یمورلانبا »  » هب روهشم  سابع  نب  یلع  دندورس .
حرش مالـسا ، رظن  زا  لأفت  هریط و  شخب  رد  تلیـضف » ياههراتـس   » باتک رد  تشذگرد ، لاـس 283  رد  دومن و  مومـسم  ار  وا  وجه ، سرت 
یتش ناقیرط  جـهنت  کیجهن  يأ  رظناـف  کـماما  تسا : هدورـس  ار  لـیذ  راعـشا  لـکوتم  وجه  رد  يو  دوش . عوجر  هتفاـی  شراـگن  وا  لاـح 
اهنم مکبالک  مهروبق  تراثتـسا  یتح  اوعنقت  مل  جوح و  میزایحلا  یف  جاح  موقلا  یف  مکنم و  لتقلا  ۀفیخ  مکتمجلأ  دق  جوعأ و  میقتـسم و 

يافوتم 302 موس  نرق  يارعـش  نایعا  زا  ماسبنبا »  » فورعم يدادغب  ماسب  نب  روصنم  نب  رـصن  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  جزید  میهب و 
هللاات هدورس : لکوتم  وجه  رد  ار  لیذ  راعشا  دوبن . نمیا  يو  نابز  بیسآ  زا  ریپ  انرب و  ریزو و  ریما و  زا  یـسک  دوب و  فورعم  ییوگوجه  هب 

یف اوکراش  اونوکی  نأ ال  یلع  اوفـسأ  امودهم  هربق  كرمعل  اذه  هلثمب  هیبأ  ونب  هاتأ  دـقلف  امولظم  اهیبن  تنبنبا  لتق  تتأ  دـق  ۀـیما  تناک  نا 
ياهتسد اههتـشذگ  دـننام  دوخ  موش  روظنم  هب  تسناوتن  هبترم  نیا  هک  دیـسر  یئاج  هب  یـسابع  دـض  تارهاظت  [ . 169  ] اـمیمر هرعتف  هلتق 

هب دـندش ، عنام  هداد و  ناشن  لمعلا  سکع  نیرومأم  لباقم  رد  البرک  نینکاـس  مه  یتهج  زا  دـهد . ماـجنا  دوب  هدـش  بکترم  شراـکهانگ 
يو هک  دـنکیم  لـقن  تسا  هفوک  میقم  هریـس و  ياـملع  زا  هک  يدـسالا  رمعم  نب  دـمحا  نب  مساـق  زا  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  هک  يروـط 

نیـسح ماما  ربق  بیرخت  يارب  پیترـس  کی  یهدنامرف  اب  ار  دوخ  هاپـس  زا  پیت  کی  يرجه  لاس 237  رد  لکوتم  هک  یماگنه  دـیوگیم :
قارع لها  هبترم  کی  دـندرک . دوخ  تایلمع  هب  عورـش  ناـنآ  دیـسر . اونین  هب  هاپـس  درک و  مازعا  اونین  هب  راوز  ندرک  نغدـق  مالـسلاهیلع و 
هحفـص دش [ . میهاوخن  رادرب  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زا  ام  دیـشکب  ار  ام  همه  رگا  دنتفگ : دندومن و  يریگولج  دـنتخیر و 
شرازگ لکوتم  هب  ار  نایرج  دنتسه و  گرم  هب  رضاح  فک  هب  ناج  ناشهمه  دوش ، راتفر  نانآ  هتفگ  فالخرب  رگا  هک  دندید  یتقو  [ 247

نانآ روما  حالصا  يارب  هک  نک  روصت  نانچ  نک و  تمیزع  هفوک  يوس  هب  شاب و  هتـشادن  يراک  تشون : اهنآ  هدنامرف  هب  لکوتم  دندومن .
هچ ره  تعرس  اب  ءانب  هداعا  زیچان  تصرف  رـصتخم و  فرظ  رد  دوشیم  مولعم  [ . 170 . ] تشگرب دادغب  هب  پیترس  لکوتم  رما  هب  ياهدمآ .

يهناحیر ربق  هرابرد  لکوتم  هچ  ره  و  دـناهدوب . اونین  نینکاس  داوس و  لها  دوخ  مییوگب  دـیاب  هدوب ؟ هک  نایناب  اـما  هدـیدرگ  ماـجنا  رتماـمت 
كاخ هب  ار  اهنآ  غامد  دـندزیم و  تسد  یـسابع  دـض  لامعا  هب  نیملـسم  دومنیم ، بیرخت  نیهوت و  ریقحت و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

تراـیز هک  ار  ناریو  یلاـخ  نیمز  کـی  دـندمآیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  تراـیز  هـب  هـک  یناناملـسم  تـسا  یهیدـب  دـندیلامیم .
هجیتـن رد  لـکوتم  تموکح  هک  دوشیم  مولعم  یلاـما »  » تیاور زا  دـنتخادرپیم . تراـیز  هب  هدرک  ریمعت  يروف  ار  ربـق  اـعبط  دـندرکیمن ،

مدرم هک  دوب  هدش  روفنم  نوهوم و  يدح  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  تمظع و  هتـشاذگ و  فعـض  هب  ور  دوخ  موش  لامعا  رارکت 
ار هاپس  هدنامرف  داتفا و  تشحو  هب  اهنآ  بالقنا  زا  لکوتم  دندرکیم و  ناشدیدهت  هدز و  رهاظت  هب  تسد  وا  هاپـس  لباقم  رد  هدش و  درمتم 

دینادرگرب .

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


البرک هب  رصم  زا  نونجم  دیز  هدایپ  رفس 

بیدا لضاف و  ملاع  درف  کی  هک  نونجم  دیز  دیسر ، اقیرفا  هب  ات  دیدرگ  شخپ  دالب  همه  هب  البرک  روبق  هب  تبـسن  لکوتم  لامعا  تحاضف 
ار نآ  ياج  هدرک و  بارخ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  هک  هداد  روتسد  تحاقو  لامک  اب  لکوتم  هک  دینش  تشاد ، تماقا  رصم  رد  دوب و 
زا هحفـص 248 ] دنراد [ . زاب  ترایز  زا  ار  مدرم  دنزاس و  يراج  نآ  رب  همقلع  رهن  زا  ار  بآ  دـنربب و  نیب  زا  ار  نآ  راثآ  دـنیامن و  تعارز 
هب هدایپ  ياپ  اب  ار  رصم  درک . هزات  يو  هب  ار  البرک  هثداح  هک  يروط  هب  داد ، خر  يو  هب  دیدش  نزح  دش و  تحاران  رایـسب  راوگان  ربخ  نیا 

تاقالم ملاع  لولهب  اب  دیـسر و  هفوک  هب  ات  دومیپ  ار  اههرد  هوک و  اهنابایب ، اهارحـص ، تفگ . كرت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دصق 
اونین ات  دـنتفرگ  مه  تسد  دـندش و  نوریب  هفوک  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  دـصق  هب  يرجه  لاس 237  هب  مه  قاـفتا  هب  دومن .

دسریمن ربق  فرط  هب  ياهرطق  دتسیایم و  ینیعم -  دح  کی  رد  ربق -  رود  ات  رود  بآ  دندنبیم ، ربق  هب  هک  ار  بآ  دندید  هاگان  دندیسر .
هللا یبأی  مههاوفاب و  هللارون  اوئفطیل  نودیری  : ) دومن توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  هاگن  لولهب  هب  دیز  دنوریمن . کیدزن  هب  يرایش  ياهواگ  و 

هک يدرم  امولظم  اهیبن  تنبنبا  لتق  تتأ  دق  ۀـیماونب  تناک  ذا  هللاات  دـناوخ : ار  یماسب  راعـشا  سپـس  نوکرـشملا ) هرک  ول  هرون و  متی  نا  الا 
: تفگ زرواشک  رـصم . زا  : داد باوج  دیز  ياهدمآ ؟ اجک  زا  وت  تفگ : دمآ و  دیز  شیپ  دوب ، تعارز  تشک و  رومأم  اجنآ  رد  دوب  اهلاس 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  ربق  هک  مدینش  تفگ : درک و  هیرگ  تخـس  دیز  دنـشکب . ار  وت  هک  مراد  تشحو  رایـسب  نم  يدمآ ؟ هچ  يارب 
: تفگیم دیـسوبیم و  تشاد  تخادنا و  دیز  ياهمدق  هب  ار  دوخ  زرواشک  درم  ماگنه  نیا  رد  دننکیم . يراک  تشک  هدرک  بارخ  ار  هلا 

نیا رد  نم  هک  تسا  اهلاس  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ  نم  هدـش و  ینارون  نم  بلق  ماهدـید  ار  وت  هک  ياهظحل  زا  تنابرق ! هب  مرداـم  ردـپ و 
دنامیم و ناریح  دزیم و  مه  يالاب  داتـسیایم و  بآ  متـسب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  رب  بآ  تقو  ره  منک  یم  يراک  تشک  نیمزرس 
هحفـص 249] مدش [ . رادـیب  وت  ياهمدـق  تکرب  هب  مدوب  تسم  لاح  ات  ایوگ  نم  دـیدرگیمن و  کیدزن  رهطم  ربق  هب  ياهرطق  دزیم ، رود 

يو هب  ار  قیاقح  موریم و  لکوتم  شیپ  ارماس  رهـش  هب  نآلا  نم  تفگ : يو  دـنتخیر  کـشا  ود  ره  دینـش ، ار  زرواـشک  درم  نانخـس  دـیز 
ار هیـضق  زرواشک  درم  دندمآ ، لکوتم  شیپ  مه  اب  ود  ره  میآیم . وت  اب  مه  نم  تفگ : دیز  دنک . دازآ  ای  دشکب  ارم  هاوخ  منکیم ، فشک 

شیور هب  رازاـب  هچوک و  رد  دنتـسب  شیاـپ  هب  باـنط  دنتـشک و  ار  عراز  درم  داد  روتـسد  تفرگ و  شمـشخ  ناـنچ  لـکوتم  درک ، فـشک 
دنتخادنا و هلبزم  هب  دندروآ و  نییاپ  راد  زا  ار  زرواشک  درم  ات  تسـشن  راظتنا  هب  اهزور  نونجم  دیز  دنتخیوآ . راد  هب  سپـس  دندیـشکیم ،

تـسشن شربق  رانک  زور  هس  درپس و  كاخ  هب  دناوخ و  زامن  درک و  نفک  داد و  لسغ  درب ، هلجد  هب  تفرگ ، لغب  ار  وا  يهزانج  دمآ ، دـیز 
، تسا امرف  مکح  دیدش  بارطـضا  دـننکیم و  ییارـسهحون  ار  وا  مدرم  دـنروآیم ، ار  ياهزانج  دـید  ماگنه  نیا  رد  دومن . نآرق  توالت  و 

هیشبح زینک  دنتفگ : دننکیم . عییـشت  ار  وا  دایز  تاجهتـسد  تسا و  مدرم  تسد  هب  هایـس  مچرپ  ردق  نیا  هک  تسیک  هدرم  نیا  دیـسرپ : دیز 
رطع دـنتخادنا و  شرف  دـندرک ، نفد  لـکوتم  هربـقم  رد  ار  وا  دوب . لـکوتم  يهقـالع  دروم  رایـسب  تسا و  هناـحیر  يو  ماـن  تسا ، لـکوتم 
رسپ ربق  تفگیم : دیلانیم و  تشاد  تخیر و  دوخ  رس  رب  كاخ  دید ، ار  اهنیا  یتقو  نونجم  دیز  دندرک . اپ  رب  وا  رب  یلاع  هبق  دندیـشاپ و 

وا لاح  هب  مدرم  هک  تسیرگیم  ردـقنآ  دـننکیم . انب  هاگراب  هبق و  هدازانز  زینک  کی  يارب  دـننکیم ، ناریو  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ربـق رمعی  نیــسحلا و  ربـق  فطلاـب  ثرحیأ  داد . ناـیرابرد  زا  یکی  هـب  تشوـن و  سپــس  دورــس ، ار  ریز  راعــشا  يزور  دـندرکیم ، تـقر 

خیبوت و رد  ینانخـس  يو  دومن ، راضحا  ار  دـیز  درک و  شوج  شبـضغ  ظیغ و  دـش ، هدـناوخ  لکوتم  شیپ  راعـشا  هک  نیمه  ۀـینازلاینب ...
یلع ترـضح  زا  هـظحل  نـیمه  رد  داد . ار  دـیز  لـتق  روتـسد  هـک  يروـط  هـب  درک ، تحاراـن  زیچ  ره  زا  شیب  ار  وا  تـفگ ، لـکوتم  ظـعو 
رفاک رگم  دنکیمن  راکنا  ار  وا  لضف  دنگوس ! میادخ  هب  تفگ : دـیز  هحفص 250 ] تشادن [ . ریقحت  زا  ریغ  يروظنم  دیسرپ و  مالـسلاهیلع 

داد روتسد  لکوتم  هک  تفگ  نخس  ردقنآ  مالسلاهیلع  یلع  لئاضف  زا  هاگ  نآ  وگغورد . قفانم و  رگم  یلع  اب  دوشیمن  نمـشد  كاکش و 
دز و ار  وا  دوخ  ياپ  اب  دـمآ ، لـکوتم  شیپ  دـشیمن  هدـید  هک  يدرم  دـینارتسگ ، ار  دوخ  یکیراـت  بش  هک  یتقو  دـندرب . نادـنز  هب  ار  وا 
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دروم تعلخ  تخاس و  دازآ  ار  دیز  دـمآ و  نادـنز  هب  دوخ  تساخرب  هدزتشحو  لکوتم  منکیم . تکاله  الا  نک و  دازآ  ار  دـیز  تفگ :
مدع مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ربق  ریمعت  طقف  وت  زا  نم  تفگ : دیز  دش . دهاوخن  غیرد  یهاوخب  نم  زا  هچ  ره  تفگ : داد و  يو  هب  يدنسپ 
سک ره  درکیم : نـالعا  تشگیم و  ار  اهرهـش  دـش و  نوریب  وا  دزن  زا  داـش  دـیز  دومن و  لوبق  لـکوتم  مهاوخیم . ار  وا  راوز  هب  ضرعت 

لکوتم عینـش  لامعا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربق  لاس  هد  نیا ، زا  دعب  دورب . تشحو  نودـب  دراد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يهدارا 
[ . 171 . ] دندمآیم ترایز  يارب  البرک  يوس  هب  ساره  نودب  مدرم  دنام و  ظوفحم  راکدب 

نیسح ماما  هب  تبحم  مرج  هب  تیکسنبا  لتق 

تیب لـها  تبحم  سک  ره  رد  هکلب  دوـمنیم ، تـمرح  کـته  درکیم و  بدا  يهئاـسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  هـب  اـهنت  هـن  لـکوتم 
اهنادنز درکیم . مادعا  همکاحم  نودب  ای  دیناسریم و  لتق  هب  دادیم و  رارق  نوگانوگ  ياههجنکش  ریز  دادیم ، لامتحا  ار  مالـسلامهیلع 

یناث دیدشت  لوا و  رسک  اب  تیکسنبا -  هب  فورعم  يزاوها  يزوخ  قاحسا  نب  بوقعی  نانآ  هلمج  زا  دوب  رپ  مالسلاهیلع  نیسح  نایعیش  زا 
دمحم ماما  باحصا  زا  هک  لاح  نیع  رد  يو  دناهدرک . طبض  وا  يارب  فیلأت  مجارت 14  بتک  دوب و  تغل  وحن و  بدا ، رعش ، ناداتسا  زا  - 

دیؤم زتعم و  [ 172  ] ملعم تشاد . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  هداعلاقوف  هحفـص 251 ] تبحم [  دوـب و  مالـسلاامهیلع  یقنلا  یلع  یقت و 
زا کی  مادـک  دیـسرپ : يو  زا  سرد  لاـح  رد  يزور  دوب . نامگدـب  نینظ و  يو  زا  [ 173  ] یللع هب  یـسابع  يهفیلخ  دوب و  لکوتم  نارـسپ 

وت و اب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  مالغ  ربنق ، تفگ : لمأت  نودب  تیکـسنبا  يرادیم ؟ تسود  رتدایز  نم  رـسپ  ود  نیا  مالـسلاامهیلع و  نینـسح 
روتسد درشفیم ، ار  وا  يولگ  مشخ  هک  یلاح  رد  لکوتم  مالـسلاامهیلع . نیـسح  نسح و  ماما  هب  دسر  هچ  منکیمن  هلدابم  ترـسپ  ود  نیا 

« یهتنملا ۀمتت   » لقن هب  انب  و  [ . 174 . ] دیسر تداهش  هب  بجر 244  مجنپ  رد  یلو  دندروآ ، نوریب  ندرگ  سپ  زا  ای  دندیرب ، ار  وا  نابز  داد 
لومـش لیبق  زا  دروآ ، تسـس  ياهناهرب  يهراپ  يو  داتـسرف ، تاضقلا  یـضاق  همکحم  هب  ار  تیکـسنبا  لکوتم ، هللا ، همحر  یمق  ثدحم 

نآ اب  درک  موکحم  هحفص 252 ] ار [  یضاق  تیکسنبا  مالسلاامهیلع و  نینسح  رب  هن  ربمایپ  نانز  هب  ریهطت  هیآ  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لها 
سفنلا فیعض  درم  نیا  و  دراد . نادرم  هب  صاصتخا  هک  تسا  مکنع »  » دشاب نانز  صوصخم  هک  تسین  نکنع »  » ریهطت هیآ  رد  ریمـض  هک 

طاول قسف و  هب  ار  وا  ءایلوالا » ۀـیلح   » رد میعنوبا  تخورف . ایند  هب  ار  نید  شرمع  نایاپ  رد  درکیم ، تواضق  نومأـم  نارود  زا  شورف  نید 
ار وا  لاوما  دومن و  دـیعبت  زاجح  هب  لمع  رخآ  رد  ار  وا  لکوتم  دربیم . مان  یتشز  هب  وا  زا  لاـس  رازه  زا  دـعب  خـیرات ، هدرک و  خـیبوت  مذ و 

تشذگرد . هذبر  رد  لاس 242  هب  يو  درک . طبض 

نیسح ماما  ربق  زاجعا  جزید و  میهاربا 

. میتشاد مه  اب  یخوش  تقافر و  مدرک و  تدایع  ار  وا  يو  گرم  ضرم  رد  مدوب ، جزید  میهاربا  يهیاسمه  دـیوگ : دـیمحلادبع  نب  دـمحم 
وا دـنک و  هجلاـعم  هک  درکیم  هراـشا  کـشزپ  هـب  مـیهاربا  دوـمن . ناـمتک  نـم  زا  مدیـسرپ ، راـمیب  لاـح  زا  متفاـی  يو  نیلاـب  رد  ار  بیبـط 
هب هک  نیا  زا  منکیم  هبوت  رافغتسا و  ادخ ! هب  تفگ : میهاربا  دش  تولخ  سلجم  تفر ، نوریب  یتدم  زا  سپ  دنک . یجالع  هچ  تسنادیمن 
هب میدـش و  جراخ  دوب ، گنلک  لیب  ناشیا  اـب  هک  رگراـک  هلمع و  اـب  هنابـش  مدرک و  مادـقا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربق  بیرخت  هب  لـکوتم  رما 

. تفرگ ارم  یباوخ  هار  یگتـسخ  هجیتن ي  رد  دینک . هدامآ  نیـسح  ربق  یناریو  يارب  رگراک  متفگ : نانآ  هب  میدیـسر  دوخ  نارای  نامالغ و 
دنتسه یتعامج  مالسلاهیلع  نیـسح  ربق  فارطا  رد  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ : مدینـش ، ییاغوغ  دندرک و  رادیب  ارم  نامالغ  مدید  هاگان 

يزادناریت روتـسد  دوب  بجر  بش 13  لوا  دـمآ  شیپ  نیا  رد  تسا  تقیقح  مدـید  متخادرپ ، قیقحت  هب  يروف  دـننکیم . يزادـناریت  ار  اـم 
تفرگ و رد  ارم  زرل  بت و  تخادنا و  تشحو  هب  ارم  ارجام  نیا  دیدرگیمرب . زادـناریت  دوخ  هب  دـشیم ، یلاخ  ریت  ام  زا  هچ  ره  یلو  مداد ،

يو هب  دیوگ : هزربوبا  هحفص 253 ] دشکب [ . ارم  لکوتم  ات  منکن  تناها  مالسلاهیلع  نیسح  ربق  هب  رگید  متفرگ  میمـصت  مدش و  رود  ربق  زا 
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هب بش  نآ  زا  تفگ : میهاربا  دیوگ : هزربوبا  تسا . هدیناسر  لتق  هب  ار  وا  رصتنم  شرسپ  بشید  هدرک ، عفد  وت  زا  ار  وا  رـش  دنوادخ  متفگ :
[ . 175 . ] درم بش  هدرک و  بلس  نم  زا  ار  یگدنز  دیما  هدیسر ، يدرد  نم  مسج 

لاس 240 هب  نیسحلا  نب  دمحم  یترایز  رفس 

عیجف لامعا  تسا  موس  نرق  هتـسجرب  ياملع  زا  یکی  هک  [ 176  ] یناتشالا نیـسحلا  نب  دمحم  دنکیم : لقن  نییبلاطلا » لتاقم   » رد جرفلاوبا 
ره هب  ول  و  دور ، البرک  ترایز  هب  تفرگ  میمصت  دوب  هتفرن  البرک  ترایز  هب  هک  دوب  ینالوط  تدم  دش و  تحاران  رایـسب  دینـش  ار  لکوتم 

مدرم زا  یفخم  يراوتم و  اهزور  دـش . نوریب  اهراطع  زا  یکی  یهارمه  اب  البرک  دـصق  هب  هناـخ  زا  دـشاب ، هجاوم  راوگاـن  دـمآ  شیپ  هنوگ 
دینارتسگ ار  دوخ  یکیرات  بش  هک  نیمه  دـندومن  ثکم  اجنآ  رد  ار  زور  دندیـسر ، هیرـضاغ  هب  هک  نآ  ات  دـنتفریم  هار  اهبش  دـندوب و 

مالسلاهیلع نیسح  ربق  هب  هک  نآ  ات  دنتشذگ  دندوب  دوخ  هب  لوغشم  اهیضعب  دندوب و  باوخ  اهیـضعب  هک  نابـساپ  نایم  زا  دندش و  نوریب 
، دندرک ادیپ  ار  رهطم  ربق  هک  نآ  ات  دندیـشک  تمحز  جنر و  رایـسب  دـندوب  هدرب  نیب  زا  ار  ربق  ياههناشن  مئالع و  هک  نیا  رب  رظن  دندیـسر .

ربق فارطا  هب  دـندروآ و  اج  هب  ار  ترایز  مسارم  بش  یکیراـت  رد  و  دـناهدز . شتآ  هتخادـنا و  رود  هب  دوب  ربق  يـالاب  رد  هک  ار  قودـنص 
هحفص 254 ] [ . ] 177 . ] دنتشگرب دنتشاذگ و  هناشن  تمالع و 

رگید بیرخت  لکوتم و 

لاس نامه  رد  دوب ، نوصم  لکوتم  راـکتیانج  تسد  زا  يرجه  لاس 247  ات  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  نابـساپ و  کیالم  هاگراب  ربق و 
اجنآ رد  یتمظع  اـب  رازاـب  هجیتن  رد  دـننکیم ، عاـمتجا  ـالبرک  رد  رود  ياهرهـش  زا  هفوک و  قارع و  مدرم  هک  دینـش  نوعلم  نآ  هک  یتـقو 

[ . 178 . ] دنشاب عنام  ادیدش  كرابم  ربق  ترایز  زا  هک  درک  مازعا  رهطم  ربق  بیرخت  يارب  یهاپس  تسا ، هتفای  لیکشت 

البرک هب  جح  زا  هیبار  نب  هللادبع  رفس 

زا متفاتـش و  مالـسلاهیلع  یلع  ربق  ترایز  هب  لوا  مدـمآ ، قارع  هب  هکم  زا  متفر و  جـح  هب  يرجه  لاس 247  هب  دیوگیم : هیبار  نب  هللادـبع 
دوخ مشچ  اب  دناهدرک و  بارخ  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  مدید  متفر  البرک  هب  سپـس  مدروآ ، اج  هب  هنابـش  ار  لمع  نیا  لکوتم  سرت 

هدـئاف دـننزیم  بوـچ  اـب  ار  اـهنآ  هچ  ره  دـننامیم و  ناریح  دنـسریم  ربـق  هب  اـهواگ  هک  یتـقو  دـننکیم ، رایـش  اههدننکرایـش  هک  مدـید 
هللاات مدناوخیم : ار  یماسب  راعشا  متشگرب و  دادغب  هب  سویأم  دشن  نکمم  ام  يارب  ترایز  دنرادیمن و  رب  ربق  فرط  هب  یمدق  دشخبیمن و 

اوکراش اونوکی  نأ ال  یلع  اوفـسأ  امودهم  هربق  كرمعل  اذه  هلثمب  هیبأونب  كاتأ  دقلف  امولظم  اهیبن  تنبنبا  لتق  تتأ  دـق  ۀـیماونب  تناک  نا 
مدش لاحـشوخ  تفر . كرد  هب  لکوتم  دیوگیم : هک  دیـسر  مشوگ  هب  ییادص  ناهگان  مدیـسر  دادـغب  هب  هک  یتقو  امیمر  هوعبتتف  هلتق  یف 

لکوتم رسپ  یسابع  رصتنم  روتسد  هب  يرجه  لاوش 247  موس  هبنشراهچ  بش  دش  مولعم  [ . 179 . ] تسا بش  نآ  لباقم  بشما  ادخ  متفگ :
ار مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  هبترم  راهچ  دوخ  هحفص 255 ] تنطلس [  لاس  هدزناپ  تدم  رد  هدیسر و  لتق  هب  كرت  نامالغ  ياهریشمش  اب 
هب  - 4 يرجه . لاس 237  هب   - 3 يرجه . لاس 236  هب   - 2 البرک . ترایز  هب  شاهدنناوخ  نتفر  هجیتن  رد  نابعش 233  رد   - 1 درک : ناریو 

دومن برع » نورین   » دوخ ردپ  لتق  هب  مادقا  مالسلامهیلع  تیب  لها  هب  دوخ  بصعت  یتسود و  تهج  هب  رصتنم  شرـسپ  و  يرجه . لاس 247 
نالعا نایناهج  ناهج و  هب  دندوب  هدرک  ثولم  هدولآ و  ار  رـشب  خیرات  هک  دوخ ، ناردـپ  لامعا  تحابق  تحاضف و  سدـقم ، لمع  نیا  هب  و 

دومن .

هرانم ثادحا  نیسح و  ماما  هاگراب  یساسا  ریمعت 
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هاگراب يارب  درک و  ثادـحا  یتمظع  اب  يانب  ون  زا  هکلب  دومن ، ریمعت  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ربق  گـنردیب  ردـپ  لـتق  زا  سپ  رـصتنم 
رایـسب يولع  تاداس  يارب  تشاذـگ و  دازآ  ترـضح  نآ  ترایز  رد  ار  مدرم  درک و  انب  رود  هار  زا  راوز  ییامنهار  يارب  ياهرانم  ینیـسح 

يو درپس . ناشتسد  هب  ار  یلع  لآ  فاقوا  هیلک  دینادرگرب و  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ماما  دالوا  هب  ار  كدف  دومن و  میرکت  میظعت و 
نحص دجسم و  هاگراب ، هبق ، لماش  رـصتنم  يانب  هدازدامع : يهتفگ  هب  انب  [ 180  ] دومن ترامع  مه  ار  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ربق 

[ . 181 . ] تسا هدوب 

هعیش ياملع  تاداس و  راتشک 

جرفلاوـبا تسا . تاداـس  راتـشک  تسا ، یـسررب  لـباق  ساـبعینب  ياـفلخ  نارگمتـس  تفـالخ  نارود  رد  هک  یمهم  ياـهعوضوم  زا  یکی 
بیدا و یققحم  بهذـم و  يدـیز  و  صاع ، نب  مکح  نب  ناورم  ناگداز  زا  یکی  دوخ  هحفص 256 ] هک [  يهتشذگ 356 ) رد   ) یناهفصا

رفن هس  زا  ریغ   ) هک يولع ، ریغ  يولع و  دیـس  هدازماـما و  رفن  یفرعم 220  لماش  نیبلاطلا » لتاقم   » مان هب  هتـشون  یباتک  هدوب ، سیونخـیرات 
ای ریشمش ، برـض  اب  تیب ، لها  فلاخم  ینـس و  ماکح  نارادمامز و  رگید  اهنآ و  لامع  سابعینب و  هیماینب و  ار  همه  هیقب ) هدع ، نآ  لوا 
ای گرم ، دـح  رـس  ات  هنایزات  قالـش و  اب  ندز  ای  راوید ، یپ  رد  ندرک  هفخ  ای  ندرک ، مومـسم  ای  ندومن ، روگ  هب  هدـنز  ای  نتخیوآ ، راد  هب 
زا مودـعم و  ار  اهنآ  تیذا  هجنکـش و  عاونا  اب  هرخالاب  و  روآناـقفخ ، كاـنمن و  کـیرات ، ياهنادـنز  لـخاد  نداد  یگنـشت  یگنـسرگ و 

تداهـش هب  بصاغ  ياهتموکح  هیلع  یعمج  هتـسد  ياهمایق  لابند  هب  اـهنآ  زا  یهورگ  هک  ناـنچمه  دـندومن . جراـخ  یگدـنز  يهنحص 
ار مالـسلااهیلع  همطاـف  یلع و  نادـنزرف  زا  رتـشیب ، اـی  رفن  رازهکی  شدوخ  فارتـعا  هب  یقیناود  روصنم  دـسیونیم : هینغم  همـالع  دندیـسر .

هعیش ياملع  راتشک  عوضوم  رد  [ . 182 . ] دیاین رد  رامش  هب  هک  دوب  ياهزادنا  هب  وا  تسد  هب  هعیش  زا  نیلوتقم  رامآ  ددع و  رگید  و  تشک ؛
ياهتیصخش هعیـش و  یملع  رخافم  زا  رفن  یئاسانش 130  لماش  هک  هدومن  فیلأت  ۀلیـضفلا » ءادهـش   » مان هب  یباتک  هللا  همحر  ینیما  همالع 

زا معا  عیشت ، مالسا و  نانمشد  تسد  هب  الاب  حرش  هب  هک  رتلزان  تاجرد  و  یناث ) دیهش  لوا و  دیهـش  لاثما   ) دیلقت عجرم  دح  رد  یناحور 
دندش . دیهش  هتشک و  هجنکش ، روج  نیطالس  ماکح و  ای  و  سابعینب ، هیماینب و  دننامه  نارادمامز  تفالخ و  ناراکردناتسد 

رگید رهش  هب  يرهش  زا  تاداس  ترجاهم  رارف و 

تـشذگرس هژیو  خـیرات  یـسانشبسن و  ياـهباتک  ناهفـصا -  هلمج  زا  فلتخم -  قطاـنم  هب  نییولع  تاداـس و  لاـقتنا  رارف و  دروـم  رد 
دالب و رگید  هب  فلتخم  دالب  زا  اهنآ  لاقتنا  لقن و  یگنوگچ  عباـنم  نآ  رد  دـناهدروآ ، هحفص 257 ] نایم [  هب  نخـس  تاداس  اههدازماما و 
زاجح و لثم  نیشنبرع  دالب  زا  اهنآ  هک  مینکیم  يولع  ریغ  يولع و  تاداس  زا  یناوارف  دادعت  مان  هب  دروخرب  کیدزن ، رود و  ياهروشک 
و هداد ؛ همادا  یگدنز  هب  و  هدنکفا ؛ تماقا  لحر  رهـش  نیا  رد  و  هدش ؛ دراو  لقتنم و  ناهفـصا  نیمزرـس  هب  ناریا  ياهرهـش  ضعب  ای  قارع ،
زا یمهـس  نامز  رورم  اب  و  هداهن ؛ شرتسگ  دایدزا و  هب  ور  ناشباقعا  طابـسا و  نادنزرف و  هرخالاب  و  هدش ؛ ینیگنـس  يهلئاع  ياراد  مکمک 

تشذگ اب  نونکا  مه  دنداد . صاصتخا  دوخ  هب  ناتسدرا ) هراوز و  لاثما   ) ار نآ  فارطا  تاهد و  تابصق و  اهرهـش و  ناهفـصا و  تیعمج 
فلتخم تاقبط  رد  يولع  دیـس و  راوناخ  رازه  اههد  مینیبیم  رهـش ، نیدـب  لاقتنا  دوخ و  یلـصا  لحم  زا  اهنآ  ترجاـهم  خـیرات  زا  اـهنرق 
هطوبرم عباوت  ناهفـصا و  هب  رجاـهم  يرارف و  ناـیولع  تاداـس و  ناوارف  دادـعت  رگناـیب  دوخ  نیا  هک  دراد  دوـجو  نآ  يهموـح  ناهفـصا و 

ای هتفای ، لاقتنا  کیدزن  رود و  ياهروشک  قطانم و  رگید  هب  هقطنم  نیا  زا  ناهفـصا  رد  تماقا  اهلاس  زا  سپ  هک  ییاـهنآ  زا  ریغ  دـشابیم .
ریغ ای  يولع  دیس  ناونع  هب  هتسیزیم و  رهش  نیا  رد  سانشان  روط  هب  هیقت ، رطاخ  هب  نمشد و  سرت  زا  هیوفـص  نارود  زا  لبق  نورق  لثم  رد 

ياهناشن هنومن و  يهئارا  روظنم  هب  نونکا  دندیدرگ . دیهش  هتشک و  ناتفص  ناطیش  نانمشد و  تسد  هب  هتخانش و  ای  دندشن ؛ هتخانـش  يولع 
هب يرهـش  زا  تاداس  لاقتنا  ترجاـهم و  نوماریپ  ییاوتحم  رپ  لـصفم و  اتبـسن  باـتک  هب  ار  ناگدـنناوخ  هجوت  تسخن  میتشاـگن ، هچنآ  زا 
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تـسا نیبلاطلا » ۀـلقتنم   » مان هب  هباتک  نیا  ناهفـصا . هب  طوبرم  شخب  رکذ  هب  میزادرپیم  هاگ  نآ  بلج ، رگید  لـحم  هب  یلحم  زا  يرهش و 
یناهفـصا ابطابط  نب  رـصان  نب  میهاربا  لیعامـساوبا  مان  هب  یئابطابط  تاداـس  يهقبط  زا  فورعم  سانـشبسن و  ياـملع  زا  یکی  ملق  هب  هک 

تاداس رفن  تسیود  رازهکی و  دودـح  فلتخم ، قطانم  دالب و  مان  بیترت  هب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  و  هدـش ؛ فیلأـت  میظنت و  دعب 479 ) يافوتم  )
ره الثم  هک  دنکیم  یفرعم  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  زا  یکی  هب  دـسرب  ات  يردـپ  طئاسو  بسن و  هلـسلس  رکذ  اب  ار  يولع  ریغ  يولع و 

؛ تفر ایند  زا  ات  درک  رایتخا  تماقا  تفای و  لاقتنا  رگید  هحفص 258 ] يهقطنم [  هچ  هب  ياهقطنم  هچ  زا  يرهش و  هچ  هب  يرهش  هچ  زا  کی 
؛ ناهفصا هب  نیدراو  هب  باتک  نیا  یصاصتخا  شخب  اما  و  دراذگ . ياج  رب  دوخ  زا  رتخد  ای  رسپ  دنچ  و  دومن ؛ يرگید  رهش  هب  ترجاهم  ای 

متفه ههد  ات  يرجه  مود  نرق  همین  دودح  زا  هک  تسا  تاداس  فیراعم  زا  رفن  جنپ  یـس و  دادعت  بسن  هلـسلس  هب  مظنم  یماسا  لماش  سپ 
هب لاقتنا  زا  سپ  ای  هتشاد ، هارمه  رتخد  رـسپ و  دنزرف  تفه  رثکادح  و  هدومن ؛ ترجاهم  ناهفـصا  هب  ناریا  قارع و  ياهرهـش  زا  مجنپ  نرق 

هلمج زا   ) يداـیز دارفا  هدربماـن  فلؤم  هک  نیا  زا  هتـشذگ  نوـنکا  دـناهدش . یپردیپ  باـقعا  دـنزرف و  ياراد  نآ ، رد  جاودزا  ناهفـصا و 
ملق زا  ار  دناهدیدرگ ) نوفدم  رهش  نیمه  رد  هرخالاب  هدش و  دیهـش  ای  هتفر و  ایند  زا  نآ  يهموح  ناهفـصا و  رد  هک  يددعتم  ياههدازماما 
رکذ ضرعتم  ناشلاقتنا  رد  دیدرت  ای  ناهفصا ) هب  ناشیا  ندمآ  هتخانـشان  ءافتخا و  رطاخ  هب   ) اهنآ ترجاهم  زا  يربخیب  يور  زا  هتخادنا و 

هدوزفایم و ناهفصا  يهعیش  رامآ  هب  ار  یهجوت  لباق  مقر  دوخ  لاس ، ره  رد  تاداس  يدعاصت  دایدزا  تبـسن  هب  روکذم  مقر  هدشن -  اهنآ 
یـسایس و یملع ، يایازم  رطاخ  هب  هک  یناسک  رگید  اـبدا و  نادنمـشناد ، اـملع ، زا  يرتشیب  دارفا  هعیـش  يهدوت  دادـعت  نتفر  ـالاب  تبـسن  هب 
نیفلؤم و یملع و  لاجر  رامآ  زا  یمهـس  هاوخان  هاوخ  و  هدومن ؛ دنلبرـس  ناهفـصا  يهعیـش  نیب  زا  هدوب  نداد  ناشن  دوخ  دح  رد  یعامتجا 
هب میزادرپیم  اهنت  هتشادن و  طسب  حرـش و  هب  جایتحا  رگید  عوضوم  نیا  هک  دناهداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یـسانشلاجر  عبانم  نیفنـصم و 

: دسیونیم ص 945  مالسلاهیلع » قداصلا  نب  رفعج  مامالا   » باتک رد  وا  هرهاق . تعیرش  يهدکشناد  سیئر  هرهزوبا  خیش  داتسا  راتفگ  رکذ 
زا تسخن  یبهذم ، يهدیقع  رطاخ  هب  مالسا  يارگهعیش  ياملع  زا  يرایسب  سپ  یمالسا ، دالب  زا  هقطنم  ود  نیا  زج  ناسارخ و  سراف و  اما 

اهنآ زا  لبق  نایعیـش  رگید  دیز و  ناوریپ  رارف  اب  يوما ، تلود  طوقـس  زا  لبق  و  دندرکیم ؛ رارف  اهاجنادب  نییـسابع  زا  ادعب  نییوما و  سرت 
رتمکحم هچ  ره  يهشیر  ياراد  هک  هیقت »  » ینعی موس  عوضوم  تفاـی . شرتـسگ  راـشتنا و  اهرهـش  نیا  رد  تمظع  اـب  روـط  هب  عیـشت  دـالب ،

يهمه رد  اهنارود و  يهمه  رد  هشیمه و  دش  هراشا  هک  یحرـش  هب  هعیـش  نوچ  هک  نآ  نخـس  هاتوک  هحفص 259 ] سپ [  تسا ؛ یمالـسا 
یبهذم نافلاخم  تیب و  لها  نانمـشد  يهیحان  زا  هتـسویپ  هک  یناج  ریغ  یناج و  ياهرطخ  عاونا  اب  فلتخم  تاجرد  هب  نیـشن  ینـس  قطانم 

زا نانمشد -  زا  زیهرپ  عوضوم  و  هیقت »  » يهلأسم دراد ؛ زارد  رس  هتـشر  نیا  مه  زونه  هدوب و  تمهت  دیدهت و  دروم  نآ و  نابیرگ  هب  تسد 
دقتعم و نادـب  تباث و  يو  يارب  بهذـم  نید و  هاگدـید  زا  هچنآ  ریغ  هب  رطخ  ساسحا  عقوم  رد  یناملـسم  ره  یلمع  یلوق و  رهاظت  قیرط 

نم نینمؤملا و  نود  نم  ءایلوأ  نیرفاکلا  نونمؤملا  ذختی  ال  : ) يهفیرش يهیآ  ساسا  رب  هیقت  عوضوم  يرآ ، دیدرگ . حرطم  تسا -  فلکم 
رد زج  هدومن ، رافک  نداد  رارق  تسود  زا  یهن  احیرـص  دـنوادخ  هک  [ . 183 ( ] ۀـقت مهنم  اوقتت  نأ  الا  ءیـش  یف  هللا  نم  سیلف  کلذ  لعفی 
[ . 184 ( ] نامیالاب نئمطم  هبلق  هرکأ و  نم  الا  هنامیا  دـعب  رفک  نم  و  : ) يهفیرـش يهیآ  و  تیذا ؛ ررـض و  زا  زیهرپ  هزیگنا  هب  فوخ و  لاـح 

هبترتم ماکحا  رافک و  زا  ءانثتـسا  ار  دشاب  نامیا  شمارآ  زا  رادروخرب  شلد  هک  یلاح  رد  هارکا و  يور  زا  رفک  هب  هدننکرهاظت  دنوادخ  هک 
راد و زا  ینمؤم  درم  لاـح  زا  دـیجمت  رگناـیب  هک  [ . 185 ( ] هناـمیا متکی  نوعرف  لاء  نم  لـجر  لاـق  و  : ) يهفیرـش يهیآ  و  هدومرف ؛ رفک  رب 

اوقلت ـال  و  : ) يهفیرـش يهیآ  و  دومنیم ؛ رفک  هب  رهاـظت  تحلـصم  يور  زا  تشادیم و  ناـهنپ  ار  دوـخ  ناـمیا  هک  دـشاب  نوـعرف  يهتـسد 
ضرعم رد  ار  دوخ  هقح -  دـیاقع  هب  رهاظت  اـب  تسا -  ناـسنا  نتخادـنا  زا  یهن  رگناـیب  هک  هحفـص 260 ] [ . ] 186 ( ] ۀکلهتلا یلا  مهیدـیأب 

مدرم هک  داد  ربخ  مالسلاهیلع  یسوم  هب  يدرم  دهدیم  ربخ  هک  [ . 187 ( ] بقرتی افئاخ  اهنم  جرخف  : ) يهفیرـش يهیآ  و  هاگترپ ؛ تکاله و 
رش زا  دصرتم  كانسرت و  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  رـصم  زا  مالـسلاهیلع  یـسوم  سپ  دناهدمآ ، رب  وا  لتق  هئطوت و  ددص  رد  نوعرف ) عابتا  )
«. نامتکلا ۀیقتلاب و  مهیف  نمؤملا  یشمی  موق )  ) موقلا سئب  : » ثیدح و  شخب ؛ یئاهر  رگمتس  موق  زا  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : دوب و  نانمشد 
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دمآ تفر و  دوخ  هقح  لامعا  دـیاقع و  نامتک  هیقت و  يور  زا  شدارفا  نیب  رد  نمؤم  هک  دـشاب  یموق  يدـیلپ  یتشز و  رگناـیب  هک  [ . 188]
تاجردـنم زا  یـشخب  نتفای  صاصتخا  رب  هفاضا  هک  دومن  زاب  یهقف  لئاسم  یـسررب  ثحب و  ياتـسار  رد  ار  دوخ  لاح  هنوگ  نآ  دـنکیم ،

زا يریگیپ  هیقت و  لصا  زا  ثحب  نوماریپ  یـصاصتخا  ياههلاسر  باتک و  مه  یناوارف  دادعت  هیقت ، يهلأسم  هب  هعیـش  یهقف  یثیدح و  عبانم 
نیدب دننک . هعجارم  اهنادب  دـنناوتیم  دوخ  قیقحت  لها  هتفای و  راشتنا  پاچ و  مه  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدـیدرگ  فیلأت  نآ  رب  هعرفتم  لئاسم 

زا یتح  ار  دوخ  عیـشت  ناونع  هعماج ، طیحم  رب  مکاح  نافلاخم  زا  هیقت  شوپرـس  ریز  زارد  ناـیلاس  لوط  رد  هک  ینایعیـش  رایـسب  هچ  بیترت 
اهنآ رـش  زا  ات  دناهدرکیم  اهنآ  اب  ندوب  هدیقع  مه  هب  رهاظت  اهتیدودـحم  تالکـشم و  عاونا  لمحت  اب  و  هتـشادیم ؛ ناهنپ  دوخ  ناکیدزن 

راختفا يهیام  نیرتالاب  هک  ار -  دوخ  تدایـس  يالاو  ماقم  یهاگ  مکاح ، وج  ناقفخ  رثا  رب  نییولع  تاداس و  هک  نانچمه  دـننامب . ناما  رد 
ناشنت يهراپ  دوخ و  لایع  لها و  زا  یتح  هتشادن -  يربارب  ناکما  يزیچ  هحفص 261 ] چیه [  اب  هدوب و  اهنآ  يزارفارس  تیصخش و  دنس  و 

ریپ و تاداس  زا  يرایـسب  هنیمز  نیا  رد  و  دریگ . رارق  رطخ  ضرعم  رد  نانآ  هلئاع  دوخ و  ناج  دـنوش و  هتخانـش  ادابم  ات  دنتـشادیم  ناـهنپ 
و دناهدوب . اراد  ار  مالسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  ربمایپ و  یگدازفرـش  راختفا و  دنتـسنادیمن  مه  دوخ  هک  یلاح  رد  دنتفر  ایند  زا  ناوج 

يارجام عوضوم  نیا  رب  دهاش  هنومن  کی  تسا ، ایاضق  رگنایب  هک  اهنآ  لاثما  هدربمان و  ياهباتک  رد  جردنم  تاداس  لاح  حرش  رب  هوالع 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  یگداز  راختفا  تسنادیمن  هک  یلاح  رد  تسا  مالـسلامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  نب  دـیز  نب  یـسیع  رتخد  گرم 
دیز نب  یـسیع  یتـقو  هک  دوب  رارق  نیدـب  هیـضق  و  تسا . اراد  ار  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموـصعم -  همئا  زا  ماـما  هس  هلا و  هیلع و 

شاهون يدهم و  شدـنزرف  تموکح  يرارقرب  روصنم و  گرم  دـماشیپ  اب  یتح  درک و  رارف  هفوک  هب  یقیناود  روصنم  رـش  زا  یفوتم 169 ) )
اب سپ  تخادرپیم ؛ یئاقس  لغش  هب  ترورـض  يور  زا  تاقوا  زا  یهاگ  و  دربیم ؛ رـس  هب  یـسانشان  افتخا و  تیاهن  رد  زاب  یـسابع ، يداه 

تدایس ماقم  زا  ربخ  رتخد  ردام و  زا  کی  چیه  اما  دیـسر ؛ دشر  نس  هب  هک  دمآ  دوجو  هب  يو  زا  يرتخد  درک و  جاودزا  هفوک  لها  زا  ینز 
دومنیم هدافتسا  یئاقس  يارب  وا  رتش  ندرک  هیارک  زا  یسیع  دوب و  یگداوناخ  تیصخش  دقاف  هک  اهاقس  زا  یکی  هاگ  نآ  دنتشادن . یـسیع 

نآ دش  لاحشوخ  هداعلاقوف  نز  نآ  سپ  دومن . حرطم  یسیع  رتخد  اب  ار  شرسپ  جاودزا  داهنشیپ  داتسرف و  یـسیع  لایع  دزن  هب  ياهطـساو 
اب هنوـگچ  دـنک و  هچ  هک  دـش  هدـنامرد  ریحتم و  ناـنچمه  هتـساوخ  نیا  ربارب  رد  یـسیع  اـما  دـمآرد ؛ زاورپ  هب  شرـس  زا  لـقع  هک  ناـنچ 
رد مالـسلامهیلع -  موصعم  ناماما  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگداز  تدایـس و  ماقم  اب  هطبار  رد  هک -  یتیـصخش  يهجرد  نیرتیلاـع 
لح ار  لکشم  نیا  یلکش  هب  دنوادخ  هک  درک  اعد  هرخالاب  دهد . شرتخد  يارب  یئاقـس  رـسپ  يرـسمه  هب  نت  دراد  غارـس  شرتخد  دوخ و 
عزف عزج و  هب  دیدرگ و  لاح  ناشیرپ  نانچ  نآ  دیز  نب  یسیع  عقوم  نیا  رد  تفر . ایند  زا  دش و  ضیرم  رتخد  هک  دیـشکن  یلوط  و  دیامن ؛

نیرتعاجش غارس  نم  زا  رگا  هللاو ! تفگ : دوب  ربخاب  شتدایس  ماقم  زا  تخانـشیم و  ار  وا  هک  شباحـصا  زا  یکی  هحفص 262 ] هک [  داتفا 
!!؟ ینکیم عزج  یتحاران و  راـهظا  رتخد  نیا  توف  رد  نینچ  نیا  نونکا  مدرکیم ؛ یفرعم  ار  وت  متـشذگیمن و  وت  زا  دـنتفرگیم  ار  مدرم 
هک تفر  ایند  زا  یلاح  رد  رتخد  نیا  هک  دشابیم  نآ  رطاخ  هب  هکلب  تسین ؛ وا  گرم  رطاخ  هب  نم  یناشیرپ  یتحاران و  هللاو ! تفگ : یـسیع 

کین نیا  دراد  سک  هچ  زا  بسن  تسنادیمن : رعاـش  لوـق  هب  و  [ . 189 . ] تسا هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگج  يهراپ  تسنادیمن 
ياـهنارود رد  نایعیــش  تاداــس و  یگدــنز  عـضو  زا  یهاــتوک  شرازگ  هـک  نوـنکا  تـسا . ناوارف  داــیز و  اــیاضق  لــیبق  نـیا  زا  یپ .

رد یلک و  روط  هب  نایعیش  تاداس و  هک  يروط  نامه  مییوگیم : دیسر ؛ رظن  هب  متشه  نرق  دودح  ات  سابعینب  هیماینب و  يراکردناتسد 
طباور اهتسب و  دـنب و  تیاعر  و  رگیدـکی ، دـماشوخ  يارب  نیـشنناملسم  زکارم  نارادـمامز  دـندوب و  هبناج  همه  راشف  تحت  دالب  مومع 

تیب لها  هعیش و  فیعـضت  یبوکرـس و  هب  دنتـسناوتیم  ات  مالـسلامهیلع ، تیب  لها  اب  هنیک  ضغب و  يور  زا  ای  دنتـشاد ، مه  اب  هک  یـسایس 
تاداس و رگید  زا  یمک  تسد  زین  ناهفصا  هب  هدنهانپ  لقتنم و  تاداس  نایعیـش و  ای  ناهفـصا  لها  يهعیـش  دندادیم . همادا  مالـسلامهیلع 

ماقم افتخا  هیقت و  ششوپ  تحت  و  دنرادرب ؛ مدق  اصع  اب  تسد  طیحم ، نامز و  ياضتقا  بسح  هب  دندوب  ریزگان  مه  اهنآ  هتـشادن و  نایعیش 
هب نید  اهنادب و  هتسباو  ياهتموکح  رگید  یسابع و  يوما و  بصاغ  ياهتموکح  لماوع  داسف  رـش  زا  ات  دننک  یگدنز  عیـشت  تدایس و 
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 - لازتعا ناونع  زا  هدافتسا  اب  هریغ ، ناهفصا و  يهعیش  ياملع  زا  یضعب  لیلد  نیمه  هب  دننامب . ناما  رد  شورف  ریغ  يایند  هب  ای  دوخ  يایند 
اجنآ ات  دندرکیم ؛ لازتعا  هب  رهاظت  هحفص 263 ] هدز و [  ندوب  یلزتعم  زا  مد  هتشاد -  عیـشت  اب  هک  یتدیقع  تاکرتشم  زا  یخرب  رطاخ  هب 

، کی ره  هک  نیا  زا  لفاغ  دـناهدومن ؛ یفرعم  هلزتعم  ناونع  هب  ار  اـهنآ  هعیـش ، اـی  ینـس  ناـسیون  لاـح  حرـش  لاـجر و  باـبرا  زا  یخرب  هک 
زا هچ  ار  ناهفـصا  يهعیـش  ناوتیمن  ساسا  نیا  رب  دـناهدوب . مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  یلمع  وریپ  راـیع و  ماـمت  يهعیش 
رد ای  باتک  نیا  رد  ناگدربمان  هب  رصحنم  ارعـش ، نیثدحم و  املع و  يهقبط  زا  هچ  و  رهـش ، نیا  رد  نوفدم  ماقم  یلاع  ناگدازماما  يهقبط 

افتخا لاـح  رد  یتـینما  تاـظحالم  هیقت و  يور  زا  هک  یثیدـح  یملع و  ياهتیـصخش  اـسب  هچ  و  تسناد ؛ هطوبرم  رداـصم  عباـنم و  رگید 
مزـال ياـههدازماما  نینچمه  و  دـندشن . هتخانـش  مالـسلاهیلع  یلع  وریپ  هعیـش و  ناونع  هب  نیـسپاو  مد  اـت  هدربیم و  رـس  هب  یبهذـم  نوؤش 

هحفص 267 ] [ . ] 190 . ] تیصخش اب  تاداس  میظعتلا و 

نونکات هتشذگ  زا  ارماس  يهچخیرات  هب  هاتوک  یهاگن 

ارماس رهش  يهچخیرات  هب  ارذگ  یهاگن 

هراشا

هناخدور قرش  تمـس  رد  دادغب و  لامـش  يرتمولیک  رد 124  هک  رهـش  نیا  تخاس  تسا . قارع  سدـقم  رهـش  راهچ  زا  یکی  ارماـس ، رهش 
ارماس هب  دادغب  رهش  زا  ار  تختیاپ  دیـشرلا  نوراه  دنزرف  هللااب  مصتعملا  دمحم  لاس  نیا  رد  ددرگیم . زاب  لاس 221 ه  رد  هتفرگ  رارق  هلجد 

هب رگید  راب  یسابع  هللا  یلع  دمتعملا  لاس  نیا  رد  دندومن . تفالخ  ینارمکح و  رهش  نیا  رد  هفیلخ  تشه  لاس 256 ه  ات  تخاس و  لقتنم 
، اهخاک يدایز  دادعت  تفای و  یناوارف  يهعـسوت  یتختیاپ ، لاس  تدم 3  رد  ارماس  داد . رارق  تفالخ  تختیاپ  ار  اج  نآ  تشگزاب و  دادـغب 

ناشیا نادناخ  دارفا  زا  یخرب  مالـسلاامهیلع و  موصعم  ماما  ود  كاپ  يهعقب  نتـشاد  رارق  دیازفایم و  رهـش  نیا  رد  دجاسم  اههاگحـیرفت و 
دشابیم .

يرکسع نسح  ماما  يداه و  ماما  رهطم  مرح  هاگراب و 

رهـش بلق  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  مهدزای  ماـما  مالـسلاامهیلع و  يداـهلا  دـمحم  نب  یلع  ترـضح  مهد  ماـما  رهطم  مرح 
نآ رد  تداهش  زا  سپ  دوب و  نانآ  ینوکسم  يهناخ  مالـسلاامهیلع  ماما  ود  نیا  یگدنز  نارود  رد  هعقب  نیا  دهدیم . لیکـشت  ار  يزورما 

هتفای هعسوت  هدش و  میسرت  دیدجت و  هراومه  نونکات  هک  تسا  يرجه  مراهچ  نرق  زا  نانآ  هاگمارآ  رب  نامتخاس  نیتسخن  دناهدش . نفد  اج 
دبنگ نیا  طـیحم  تسا . مالـسا  ناـهج  رد  اهدـبنگ  نیرتگرزب  زا  یکی  هحفـص 268 ] هک [  تسا  يدـبنگ  ياراد  رهطم  مرح  نـیا  تـسا .
دراد رارق  ابیز  ییالط  هتسدلگ  ود  دبنگ  نیا  تمـس  ود  رد  تسا . هتفر  راک  هب  الط  تشخ  رازه  نآ 72  رد  هک  تسا  رتم   68 میظع ، ییالط 

هتخاس ار  نآ  ینارمح 333 ه  هلودلارـصان  هک  ینهک  دبنگ  ياج  هب  لاس 1200 ه  رد  ینونک  دـبنگ  تسا . لوط  رتم  ياراد 36  کی  ره  هک 
نوتاخ همیکح  یکی  تسا . نوفدـم  زین  راوگرزب  يوناب  ود  موصعم ، ماما  ود  هاـگمارآ  حیرـض  رهطم  مرح  دـبنگ  ریز  رد  دـیدرگ . اـنب  دوب ،

ینز يو  تسا . هدوب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  تدالو  دهاش  هک  تسا  مالـسلامهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يهمع  داوج و  ماما  ترـضح  رتخد 
نامز ماما  ردام  يرکسع و  نسح  ماما  رـسمه  نوتاخ  سگرن  يرگید  تسا . هدوب  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراهچ  مارتحا  دروم  راکزیهرپ و 

یمشاه هاشداپ  لصیف ، کلم  ياهراگدای  زا  هدش و  يراکهنییآ  ییابیز  زرط  هب  اهقاور  زا  ییاهتمـسق  مرح و  نورد  تسا . مالـسلامهیلع 
نحـص یبرغ  ياهیگژیو  زا  دـباییم . هار  هتفرگارف  ار  مرح  درگادرگ  هک  ینحـص  هب  رادفقـس  خارف و  یناویا  يهلیـسو  هب  تسا و  قارع 

روهـشم تبیغ »  » هعومجم هب  هک  دراد  رارق  هدش  يراکیـشاک  يدـبنگ  اب  گرزب  يدجـسم  ناویا و  نحـص ، زا  لکـشتم  ياهعومجم  رهطم 
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ینوکـسم يهناـخ  زا  یـشخب  هعوـمجم  نیا  نینچ  مه  دراد . ترهـش  تبیغ » بادرـس   » هب هک  تسا  ینیمزریز  هعوـمجم  نیا  ریز  رد  تـسا .
هجوت دروم  زابرید  زا  لحم  نیا  تسا . هدوب  هتخادرپ  تدابع  هب  نیمزریز  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 

يهلیـسو هب  هک  تسا  ینتفگ  تسا . رادروـخرب  ياهژیو  مارتـحا  زا  تسا و  هدوـب  ماـما  هس  هاـگتدابع  هک  تهج  نآ  زا  تـسا و  هدوـب  هـعیش 
لحم دراد و  بوچ  زا  ياهرجنپ  هک  تسا  ییاـضف  رـالات  زا  تراـبع  نیمزریز  نهک  یلـصا و  ياـضف  دیـسر  نیمزریز  هب  ناوتیم  ییاـههلپ 

هحفـص 269] نایـسابع [  نارود  زا  هدـنام  یقاب  تاعطق  نیرتشزرا  اب  زا  یکی  هناخ  زامن  نیا  يهرجنپ  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  ماما  تدابع 
دوب مالسلامهیلع  تیب  لها  هب  زرورهم  يافلخ  زا  هک  یسابع -  هللا  نیدلارصان  روتسد  هب  هرجنپ  نیا  دشابیم . نهک  ياهبیتک  ياراد  تسا و 
دوخ تابتع  هب  رفس  رد  هک  تسا  هدش  تبث  راجاق  هاش  نیدلارصان  مان  هعقب ، نیا  نورد  يراکیشاک  رد  تسا . هدش  هتخاس  لاس 606  رد  - 
يارب نارئاز  هب  نآ  زا  دناهدرک و  هیبعت  ياهرفح  کچوک  يهعقب  نیا  لخاد  رد  بادرـس  مادـخ  تسا . هتفای  فرـشت  هاگیاج  نیا  ترایز  هب 

تسا . هیراجاق  يهرود  زا  يدورو  ياهردرس  نحص و  ياهيراکیشاک  دنهدیم . كاخ  كربت 

ارماس گرزب  دجسم 

 - یـسابع لکوتم  ینعی  یـسابع -  يافلخ  نیرتدـیلپ  زا  یکی  ياهنامتخاس  زا  هدـش ، روهـشم  لکوتملا » عماج   » هب هک  ارماس  عماج  دجـسم 
نیمه هک  تسا  یقاب  نآ  ياهراوید  هنذأم و  طقف  زورما  هتفریم . رامش  هب  هرود  نآ  رد  مالـسا  ناهج  دجاسم  نیرتمیظع  زا  یکی  هک  تسا 

دجـسم نیا  يراـمعم  تیمها  رب  هچنآ  تـسا . رد 240  دجـسم 160  ياهراوید  داـعبا  هک  دـشابیم  ناـمتخاس  نیا  تمظع  رب  لـیلد  زین  ود 
هدـش هتخاس  نآ  يرتم  يهلـصاف 25  رد  دجـسم و  يوراب  جرب و  لامـش  رد  دراد و  ترهـش  هیولم »  » هب هک  تسا  نآ  يهتـسدلگ  دیازفایم ،
مامت تنـس  فالخ  رب  هنذأـم  نیا  دراد . رارق  رتم  لوط 32  هب  عبرم  ياهدـعاق  رب  هک  تسا  لکـش  یطورخم  يهتـسدلگ  نیا  نامتخاس  تسا .

درگادرگ ياههلپ  ور  نیا  زا  دـشابیم . نآ  نوریب  زا  هدـش ، هیبعت  هنذأم  نورد  هک  تسا  ییاههلپ  زا  نآ  ماـب  هب  ندیـسر  هار  هک  اههتـسدلگ 
جنپ غلبم  لکوتم  ناخروم ، تیاور  رب  انب  دسریم . تسا ، نیمز  زا  يرتم  عافترا 52  رد  هک  نآ  ماب  هب  هدز و  رود  ار  هتـسدلگ  ینوریب  حطس 
ياج هب  ارماس  ریبک  عماج  زا  هک  یگرزب  يهتـسدلگ  هنذأـم و  هحفـص 270 ] تسا [ . هدرک  هنیزه  دجـسم  نیا  نامتخاس  يارب  مهرد  نویلیم 

دجـسم لکوتم  : » تسا هدـمآ  جرب  نیا  فیـصوت  رد  دراد . مان  هیولم  يهرانم  دزاـسیم ، هریخ  ار  ياهدـننیب  ره  مشچ  هزورما  تسا و  هدـنام 
دجـسم جراخ  زا  نآ  يالاب  رب  دوب و  عارذ  داتفه  دصکی و  نآ  لوط  هک  تشارفارب  نآ  لامـش  رد  یبیجع  يهرانم  دومن و  انب  ار  ریبک  عماج 
صخش دناهدرک  لقن  يروط  هب  دوب ، هدشن  هتخاس  نآ  زا  شیپ  نآ  دننام  هک  تسا  ناهج  یناتـساب  راثآ  بیاجع  زا  نآ  دندرکیم و  دوعص 

لیام حطس  زا  هدش و  انب  عبرم  یـساسا  هیاپ و  يور  هک  لکـش  یطورخم  تسا  ياهنذأم  تسا  هتخاتیم  هرانم  يالاب  ات  بسا  رب  راوس  هفیلخ 
تمـسق نیرخآ  رطق  و  رتم ، ود  یـس و  هیاپ  نآ  علـض  لوط  دـنزیم ، رود  نوزلح  لثم  جراخ  زا  دـنوریم و  الاب  نآ  سأر  هعقب و  یـضیرع 

يهلق هب  هدش  عورش  لکش  ینوزلح  هلپ  زا  زاغآ  رد  تسا و  رتم  رب 52  غلاب  نیمز ، حطس  زا  هنذأم  عافترا  دسریم و  رتم  شش  هب  نآ  یناقوف 
هرانم يهلق  رب  ات  هدـیخرچ  راب  جـنپ  هنذأم ، روحم  فارطا  رد  هدوب و  عماج  راوید  لباقم  یبونج  علـض  طسو  زا  هلپ  نآ  دوریم و  الاب  هراـنم 

دجسم هرانم  دسریم ، رتم  عافترا 6  هب  نآ  لکـش  ياهناوتـسا  سأر  ددرگیم و  لصتم  طوبرم و  دوشیم  زاب  یبونج  تمـسق  طسو  رد  هک 
ریبک عماج   » هب هک  گرزب  سب  دجسم  نیا  [ . 191 «. ] دناهتخاس ارماس  هرانم  نیا  زا  دیلقت  هب  ار  نولوطنبا  ریبک  عماج  ینعی  رـصم ، فورعم 

هک دناهتـشون  ینانخـس  هدرک و  اهییاسرف  ملق  دجـسم  نیا  فیـصوت  رد  دوب ، هدـش  هتخاس  یـسابع  لـکوتم  طـسوت  تسا  فورعم  ارماـس »
زا دوب  ترابع  نآ  تسا و  هدـش  هتخاس  ناـهج  رد  لاـح  اـت  هک  تسا  يدجـسم  نیرتگرزب  دجـسم ، نیا  دنـسیونیم : تسا ، زیگنا  تریح 

نانچ دندوب ، هتفرگ  شیوخ  راصح  ار  نآ  دوب  هدش  هتشارفا  هتخاس و  هدش  هتخپ  رجآ  زا  هک  ییاههعلق  اهوراب و  هک  یلکش  لیطتـسم  طیحم 
ياراد 16 دوب و  عبرم  رتم  رب 38000  غلاب  نآ  تحاسم  نوریب  زا  دـسریم و  رتم  رد 156  هب 240  دجـسم  نوردنا  زا  نآ  ضرع  لوط و  هک 

رتم نآ 240  لوط  : » تسا هتشون  دجسم  نیا  يهرابرد  رصاعم  ناگدنـسیون  زا  یکی  هحفص 271 ] [ . ] 192 « ] دوب کچوک  گرزب و  برد 
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، دـشابیم رتم  هد  تسا  یقاب  نونکا  هچنآ  اهراوید ، عافترا  تسین ، رتم  ود  زا  رتمک  نآ  ياهراوید  تماخـض  دـشابیم و  رتم  ضرع 160  و 
هتفرگ و رارق  اهنآ  زا  یکی  دجسم  هشوگ  ره  رد  دسریم و  جرب  لهچ  هب  نآ  رامش  هک  دشابیم  ياهناوتـسا  مین  ياهجرب  ياراد  فارطا  رد 
هک 17 یسابع  لکوتم  [ . 193 « ] دنشابیم جرب  ياراد 10  مادک  ره  یبرغ  یقرش و  عالـضا  جرب و  کی 8  ره  یبونج  یلامش و  عالـضا  رد 

غلاب دجسم  نیا  تخاس  يارب  دوب ، هتشک  ار  ینیسح  مرح  رئاز  اهدص  هدرک و  رداص  البرک  رد  ار  ینیسح  سدق  ناتسآ  بیرخت  روتـسد  راب 
تخاس و دجـسم  مان  اب  ار  یخاـک  تقیقح  رد  درک و  جرخ  زور ) نآ  يـالط  دـحاو   ) راـنید هدزاود  تسیود و  رازه و  تشه  دصیـس و  رب 

تقو چـیه  هک  دوب  ياهراوف  شگرزب  ضوح  طسو  رد  دـنیوگیم  هک  يدجـسم  دـناسر ، نآ  لـماکت  هب  ار  اـیر  ریوزت و  قیرط  اـت  تخادرپ 
[ . 194  ] دوب ناروف  لاح  رد  لصتم  تسشنیمن و  ورف  شبآ 

هیلکوتم رهش 

نایامن ارماس  لامش  زا  یهاتوک  يهلصاف  رد  رهش  نیا  ياههبارخ  هزورما  هدش و  هتخاس  یسابع  لکوتم  يوس  زا  هک  تسا  ارماس  نهک  رهش 
رد دوشیم و  تفاـی  رتـمک  اهرهـش  رگید  رد  نآ  يهنوـمن  هک  تسا  یمیقتـسم  مظنم و  ياهیـشکنابایخ  رهـش  نیا  ياـهیگژیو  زا  تسا .

دراد . دوجو  فلدیبا » عماج   » مان هب  يدجسم  رهش ، نیا  زا  یشخب 

فلدیبا دجسم 

دجسم نیا  رتم .  1 تماخـض 60 /  هب  ییوراب  اب  رتم  رد 215  داعبا 138  اب  تسا  لکوتم  عماج  دجـسم  رتکـچوک  هنومن  فلدیبا  دجـسم 
دجسم نیا  دشابیم . رتم  نآ 19  عافترا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هیولم  هیبش  دجسم  هحفص 272 ] نیا [  يهتسدلگ  تسا . هزاورد  ياراد 18 

رامش هب  نایعیـش  زا  یـسابع و  ناهدنامرف  زا  هک  هدش  يراذگمان  يرجه  يافوتم 226  فلدیبا  هب  روهشم  یـسابع  یـسیع  نب  مساق  مان  هب 
هک یسابع  لوا  رصع  يهتسجرب  ناریما  زا  226 ق ،) ح 150 -   ) یجرک یلجع  یـسیع  نب  مساق  فلدوبا  مان  اب  یگرزب  درم  تسا . هتفریم 

نانچ وا  تسا . دجسم  نیا  یناب  دوب ، هزاوآرپ  یگدنـشخب  دوج و  رد  نینچمه  تعاجـش و  يرواگنج و  زین  یقیـسوم و  بدا و  رعـش و  رد 
اب هک  تسا  يرهش  نویدم  رتشیب  ار  شیوخ  ترهش  يو  تشگ ، لثملا  برـض  تفـص  ود  نیا  هب  برع ، نایم  رد  هک  دوب  هدنـشخب  عاجش و 

لها رادتسود  هک  نیا  وا  میظع  قیفوت  تسا .) هدوب  ینونک  كارا  کیدزن  هک  يرهش  ، ) تفرگ مان  فلدوبا  جرک  تخاس و  ار  نآ  جرک  مان 
رعش رد  يو  دناهدرک . روصت  یلاغ  يهعیش  ار  وا  یخرب  هک  اجنآ  ات  دوب ، رارک  ردیح  دالوا  تلادع ، لآ  راداوه  مالـسلامهیلع و  راهطا  تیب 

ناشراعـشا رد  ار  وا  رگید  نارعاش  یعازخ و  لبعد  ماـمتوبا ، دوب ، تسود  یئاـط  ماـمت  وبا  نوچ  ینارعاـش  اـب  تشاد و  ییاـناوت  تسد  مه 
زین یعیش  ناشخرد  يهرهچ  نیا  ییاسانـش  رد  [ ، 196  ] عیشت فراعملاةرئاد  [ . 195 . ] دناهدوب دـنمهرهب  وا  نالک  ياهشـشخب  زا  هدوتس و 

اهگنج و نادـیم  درم  رادـمان ، ییارگهعیـش  رعاـش ، یناولهپ  هدنـشخب ، یبیدا  یـسابع ، نومأـم  ناگنهرـس  زا  يریما  وا  : » دـسیونیم نینچ 
[ . 197 « ] دوب نادیقیسوم 

هفیلخ تشه  تختیاپ  ارماس و 

اهنت ام  هک  تسا  هدش  هدرمش  یسابع  يافلخ  تختیاپ  نرق  مین  زا  شیب  لک  رد  هدوب و  یسابع  يهفیلخ  دنچ  زکرم  ارماس  زین  رصتنم  زا  سپ 
 - 3 232 ق .)  - 227  ) قثاو  - 2 227 ق .)  - 218  ) یسابع مصتعم   - 1 هحفص 273 ] میرذگیم [ . مینکیم و  هدنسب  اهنآ  تسرهف  رکذ  هب 

يهفیلخ نیمهدزیس  (، 255  - 252  ) زتعم  - 6 252 ق .)  - 248  ) نیعتسم  - 5 248 ق .)  - 247  ) هللااب رصتنم   - 4 247 ق .)  - 227  ) لکوتم
سابعینب و زا  هفیلخ  نیمهدزناـپ  279 ق ،)  - 256  ) دمتعم  - 8 ق .)  256  - 255  ) يدـتهم  - 7 مالـسلاهیلع . يداه  ماما  لتاق  یـسابع و 

زکرم ار  دادغب  دیـسر و  تفالخ  هب  دضتعم  شاهدازردارب  دـمتعم  زا  سپ  دـش ، نوفدـم  تشذـگرد و  ارماس  رد  اهنآ  زا  هک  یـسک  نیرخآ 
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شیوخ قنور  دـشیم  بوسحم  رهـش  نیرتقنور  رپ  يراگزور  هک  ارماس  دادـغب ، هب  ارماس  زا  تختیاپ  لاقتنا  اب  تخاس و  شیوخ  تموکح 
[ . 198  ] تشگ لدب  هبورخم  کچوک و  يرهش  هب  ینامز  كدنا  رد  هک  نانچ  درک  لوفا  شتخب  يهراتس  داد و  تسد  زا  ار 

ارماس ياهرصق 

زا دندوب . ینامداش  رورس و  نشج و  سلاجم  يرازگرب  روجف و  قسف و  هب  روهشم  یگمه  دندرک  ناکم  لقن  ارماس  هب  یسابع  يافلخ  یتقو 
دندرک هلجد  يهناخدور  ياههرانک  رهـش و  نیا  ياج  ياج  رد  يددعتم  ياوه  بآ و  شوخ  زبسرـس و  ياهخاک  نتخاس  هب  مادـقا  ور  نیا 

یبرغ لامـش  تمـس  رد  اهخاک  زا  یخرب  مان  تسا . هدـنام  یقاب  يهناریو  ياهنوتـس  هتخیرورف و  ياهراوید  اهخاک  نآ  زا  اهنت  هزورما  هک 
رصق حیلملا ، رصق  حبصلا ، رـصق  بیرغلا ، رـصق  راتخملا ، رـصق  سورعلا ، رـصق  يرفعجلا ، رـصق  هیلکوتملا : رهـش  رد  لکوتم  عماج  دجـسم 

ره نامتخاس  يهنیزه  لقادـح  ناخروم  تیاور  رب  انب  هحفص 274 ] ؤلؤللا و [ ... رصق  هیلکوتملا ، رصق  قسوجلا ، رـصق  لتلا ، رـصق  ناتـسبلا ،
رارق شیوخ  تختیاپ  ار  ارماس  لکوتم  تسا : هدمآ  ارماس » يامیس   » باتک رد  تسا . هدوب  مهرد  نویلیم  جنپ  زا  زواجتم  اهرصق  نیا  زا  کی 

دمحم شرـسپ  يارب  دوب  قسوج  هب  فورعم  هک  ار  مصتعم  رـصق  شدوخ و  يارب  ار  ینوراه  رـصق  رهـش ، گرزب  ياـهخاک  ناـیم  زا  داد و 
لامتحا [ . 199  ] درک باـختنا  زتـعم  شرگید  رـسپ  يارب  ار  راوـکزب  رـصق  و  دـیؤم ، میهاربا  شرگید  رـسپ  يارب  ار  هریطم  رـصق  و  رـصتنم ،

مدرم و هاـفر  رطاـخ  هب  هن  هتبلا  دـشاب ، هتـشاد  ارماـس  یناداـبآ  نارمع و  رد  ار  مهـس  نیرتـشیب  لـکوتم  یـسابع ، مصتعم  زا  سپ  هک  دوریم 
اهخاک نارگمتـس  نادرمتلود و  یـسابع و  ناگدازهاش  هفیلخ و  دوخ  هاـفر  يارب  نآ ، سکع  رب  تسرد  هکلب  ناناملـسم ، گـنهرف  ياـقترا 

ارماس رد  لکوتم  طسوت  هک  دربیم  مان  خاک  یـس  دودـح  رد  ارماـس ، خـیرات  يهدنـسیون  دـشیم . هتخاـس  ارماـس  رد  يرگید  زا  سپ  یکی 
نمض هک  دشاب  مینکیم و  رکذ  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یلمجم  تسرهف  اهنت  میروذعم  اهنآ  لیـصفت  زا  راصتخا  يارب  ام  دش ، هتخادرپ  هتخاس و 

، لکوتم رـسپ  يهژیو  خاـک  هیدـمحالا ، رـصق   - 1 مینیـشنب : اـشامت  هب  خـیرات  يهنییآ  رد  زین  ار  یمالـسا  تفـالخ  نایعدـم  ارماـس ، خـیرات 
، كرت سانشا  صوصخم  خاک  و  عقاو ، زورما  يارماس  لامـش  رد  میدق و  يارماس  برغ  رد  سانـشالا ، رـصق   - 2 دمتعم . دمحا  سابعلاوبا 
، جربلا رصق   - 4 دنتفگیم . عیدب  نآ  هب  ییابیز  طرف  زا  هک  دنلب  گرزب و  یخاک  عیدبلا ، رصق   - 3 تسا . هدوب  یسابع  نارگشلرس  زا  یکی 
، راوکلب ای  راوکزب  رصق   - 5 [ . 200  ] درک فالتا  راکتحا و  ناناملسم  لاملا  تیب  زا  مهرد  نویلیم  هد  نآ ، سیسأت  يارب  لکوتم  هک  يرصق 

لکوتم فرط  زا  مهرد ، نویلیم   25 نآ ، تخاس  يارب  هک  یخاک  وهبلا ، رصق   - 6 هحفص 275 ] لکوتم [ . رگید  رسپ  زتعم  صوصخم  خاک 
لت ار  رـصق  نیا  درک ، تخادرپ  هفیلخ  لاملاتیب ، يهسیک  زا  مهرد  نویلیم  جـنپ  زین  خاک  نیا  تخاس  يارب  لـتلا ، رـصق   - 7 دش . هتخادرپ 

تسا . روهشم  یلاخملا  لت  ثیدح  لتلا و  ثیدح  هب  هک  فورعم  شکلد و  سب  تسا  یثیدح  دنمانیم ، زین  یلاخملا  لت  قیلعلا و 

یلاخملا لت  ثیدح 

ياهناهب لابند  هشیمه  لکوتم  يزیربت » بئاص   » ار نالاب  هتـسب  یناشف  رپ  دـلام  كاخ  رب  ور  هک  ار  نالامک  صقان  دـنکیم  اوسر  فال  ناـبز 
هک تسا  نیا  هن  رگم  دـناسرتب ، ار  قح  تجح  نآ  شیوخ  ماخ  لایخ  هب  هکلب  دـشکب . مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  خر  هب  ار  شتردـق  هک  دوب 

ماما ادخ  یلو  هدارا  رد  دناوتیم  زهجم  رکـشل  رکـسع و  اب  دایز و  يهدُع  هدـع و  اب  درکیم  لایخ  وا  درادـنپ !؟ دوخ  شیک  هب  ار  همه  رفاک 
شیپ زا  هک  ار  ياهنحـص  تساوخ  لکوتم  ماخ ، لایخ  نیمه  اب  دـش -  هراشا  رتشیپ  هک  ناس  نآ  يراب -  دـنک !! فرـصت  مالـسلاهیلع  يداه 

شرانک رد  یعیسو  يارحص  رد  هدرک و  راضحا  ار  مالـسلاهیلع  ماما  هک  يزور  دشاب ، هتـشاذگ  شیامن  هب  ماما  رظنم  رد  دوب  هدید  كرادت 
يهربوت کی  ره  هک  درک  رما  دناهتشون  هراوس  رازه  دون  ار  اهنآ  مقر  هک  شنازابرس  هب  داد و  ار  هنحص  شیامن  روتـسد  دندزیم ، مدق  مه  اب 

هفیلخ تفای و  بیترت  دنلب  گرزب و  یلت  ینامز  كدنا  رد  هک  نانچ  دنزیرب ، مه  يور  نادیم  طسو  رد  هدرک ، رپ  كاخ  لگ و  زا  ار  شبسا 
یگمه هک  شنایهاپـس  نازابرـس و  هب  دـناوخ و  شیوخ  شیپ  هب  زین  ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هتفرگ و  رارق  لت  يالاب  رد  رورغ  ربکت و  اـب 
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، دید ناس  شهاپس  زا  هفیلخ  هک  نآ  زا  سپ  دنور ، هژر  شلباقم  زا  هک  داد  روتـسد  دندوب  زور  نآ  نردم  نوگانوگ و  ياهحالـس  رد  قرغ 
اب لکوتم  یـشاب !! هدرک  اشامت  ارم  نایهاپـس  نایرکـشل و  هک  مدناوخ  اجنیا  هب  ار  وت  تفگ : هدرک و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  هب  ور 

، یسابع راوخنوخ  رگمتس و  هفیلخ  هک  هحفص 276 ] ارچ [  دنک ، یمایق  هب  مادقا  ادابم  هک  دناسرتب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  تساوخیم  راک  نیا 
هب ماما  نآ  تبحم  ورگ  رد  ناملـسم  مدرم  كاپ  ياهلد  هک  تسنادیم  کین  زین  دیـسرتیم و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  زا  سک  ره  زا  شیب 
زا هدایز  شترـسح  تریح و  شیپ و  زا  شیب  شـساره  هکلب  دیـسرن  شیوزرآ  هب  هناکدوک  راک  نیا  اب  اـهنت  هن  هفیلخ  اـما  سب . تسا و  قح 

هداد ناشن  وت  هب  ار  شیوخ  هاپس  زین  ام  یهاوخیم  ایآ  دومرف : هدرک  لکوتم  هب  يور  لت ، يالاب  رد  اجنامه  مالسلاهیلع  يداه  ماما  دش . دح 
نابز هب  ار  يادـخ  مان  ات  درک و  دـنلب  اعد  هب  تسد  مالـسلاهیلع  ماما  یلب . هک  داد  باوج  یهاوخن  یهاوخ  مامت  یتفگـش  اب  هفیلخ  میـشاب !؟

رد حالـس  هک  یناگتـشرف  زا  تسا  رپ  نامـسآ  ات  نیمز  زا  تهج ، شـش  هک  دـید  دـش و  گنت  رات و  لکوتم  مشچ  رد  نامز  نیمز و  دروآ ،
زا سپ  دش  شوهیب  داتفا و  نیمز  هب  دش و  تسس  شیاهاپ  درپب ، ات  تشادن  رس  رد  هک  یلقع  دنشابیم ، مالسلاهیلع  ماما  نامرف  رظتنم  تسد 

يزاب لفط  دزاس  هک  ار  ناشیرپ  ياهلد  ردق  رگمتـس  نآ  دـناد  هچ  [ . 201 .... ] دوب هتخاب  یلک  هب  ار  دوخ  درک  زاب  ار  شنامـشچ  هک  یتدـم 
رصق  - 8 [ . 202  ] ار نازیم  تسین  ینارگ  زا  ریغ  ياهرهب  فسوی  نیبهتوک ز  مشچ  ندیـسر  دناوتن  نسح  روغ  هب  ار  نآرق  داب  ذـغاک  شوگ 

ار يرهـش  خاک  نیا  رانک  رد  دـنتفگیم و  هزوحام  نآ  هب  هک  ییاج  رد  تخاس ، میدـق  يارماس  یکیدزن  رد  ار  خاک  نیا  لکوتم  يرفعجلا ،
روگ هک  مارهب  هحفص 277 ] [ . ] 203 . ] تشگ شربق  شرـصق  دش و  هتـشک  زین  خاک  نامه  رد  هرخألاب  دنیوگ ، هیلکوتم  نآ  هب  هک  داهن  انب 

، رایتخب روصنموبا  نآ  ولج  رد  هک  يرـصق  ناـمه  صجلا ، رـصق   - 9 [ . 204  ] تفرگ مارهب  روگ  هنوگچ  هک  يدـید  رمع  همه  یتـفرگیم 
رازه دـصناپ  زین  کشوک  نیا  تخاس  يارب  لکوتم  قسوجلا ، رـصق   - 10 دنتـشک . يریگتـسد  زا  سپ  ار  هیوبلآ  ماکح  زا  مکاح  نیمجنپ 
يارب هک  دوـب  لـکوتم  ياههدکترـشع  زا  رگید  یکی  زین  خاـک  نـیا  ریحلا ، رـصق   - 11 [ . 205  ] دوـب هداد  صاـصتخا  لاـملاتیب  زا  مهرد 

، یناقاخلا رصق   - 13 ارماس . رد  قوشعم  رصق  کیدزن  هدوب  یخاک  نارمح ، رـصق   - 12 دوب . هدش  فرصم  مهرد  رازه  راهچ  نآ  سیـسأت 
ای هاشلا ، رـصق   - 14 تسا . فورعم  زین  یناقاخ  قسوج  هب  هدـش و  هدـیمان  یـسابع  مانب  نارادرـس  زا  یکی  جوطرع  ناقاخ  مان  اب  هک  يرـصق 
زین خاک  نیا  تخاس  يارب  لکوتم  حبصلا ، رصق   - 16 ارماس . رد  لکوتم  ياهخاک  زا  رگید  یکی  زیدبش ، ای  زادبش ، رـصق   - 15 هاش . خاک 
یلاو جرف  نب  رمع  خاک  يرمعلا ، رصق   - 17 تخاس . شدوخ  يارب  رگید  ياهدکترـشع  ات  تخادرپ  تفالخ  داشگ  يهسیک  زا  نویلیم  جنپ 

ای قشاعلا  رصق   - 19 دش . هتخاس  دش  مارح  لاملاتیب  زا  هک  یمهرد  نویلیم  یس  اب  سورعلا ، رصق   - 18 لکوتم . مصتعم و  فرط  زا  هنیدم 
ارماس رد  رگید  یترامع  بیرغلا ، رصق   - 20 دوشیم . هدید  ارماس  رد  مه  زونه  نآ  يایاقب  تسا و  فورعم  مان  ود  ره  هب  هک  قوشعم  رصق 
رصق  - 22 تخاس . هلجد  رانک  رد  لکوتم  هک  یکشوک  درغلا ، رـصق   - 21 درک . مارح  نآ  رطاخ  هب  ار  لاملاتیب  زا  نویلیم  هد  لـکوتم  هک 

 - 24 قشاع . رـصق  لباقم  رد  هلجد  لحاس  رد  یخاک  ریوکلا ، رـصق   - 23 هحفـص 278 ] تسا [ . هدش  هدیمان  زین  هقطنملا  ۀبق  هک  دـئالقلا ،
يارب لکوتم  راـتخملا ، رـصق   - 25 دوـب . هدرک  مارح  نآ  يارب  زین  مهرد  نوـیلیم  جـنپ  هـک  لـکوتم  ياـهخاک  زا  رگید  یکی  ؤـلؤللا ، رـصق 

. يرفعج خاک  رانک  رد  ارماس و  هیلکوتم  رهش  رد  هیلکوتملا ، رصق   - 26 درک . مارح  ار  لاملاتیب  زا  مهرد  نویلیم  جنپ  زین  خاک  نیا  تخاس 
30 ثدحملا . رصق   - 29 دوب . هتخاس  دمحم  شرسپ  يارب  لکوتم  ار  خاک  نیا  هیدمحملا ، رـصق   - 28 نیشفا . خاک  ای  هریطملا ، رصق   - 27

اههد فیصو و  رصق   - 33 خاتیا . رصق   - 32 ینوراهلا . رصق   - 31 لکوتم . طسوت  تخاس ، يهنیزه  مهرد  نویلیم  ود  اب  دـیحولا ، رـصق  - 
[ . 206  ] دوب یسابع  نارادرس  نادرمتلود و  زا  یکی  صوصخم  کی  ره  هک  دوب  هدش  هتخاس  ارماس  رد  زین  رگید  رصق 

ارماس ياهرید 

سابعینب و يافلخ  زا  هفیلخ  هد  هب  کیدزن  هک  نانچ  هدیشک ، کلف  هب  رس  ياهرـصق  اهخاک و  يوک  دوب و  ناهاش  رهـش  ارماس  يراگزور 
يارب اههدکترـشع  اهرـصق و  هتـسناد و  شیوخ  تشهب  ار  ارماس  يراگزور  زور و  و ... تاضقلا و ... یـضاق  ءارمالاریما و  دهعیلو و  اهدص 
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هدش نفد  ارماس  ياهكاخ  ریز  رد  هک  مکاح  یضاق و  ریزو و  ریما و  اهدص  یـسابع و  يهفیلخ  تشه  زا  زورما  اما  دندوب ، هتخاس  شیوخ 
هحفـص 279] دـنرادن [ . ناهج  زا  یبیـصن  ترفن  یماندـب و  زج  هزورما  تسا و  هداد  انف  داب  هب  زین  ار  ناشکاخ  خـیرات  تسین ، يرثا  دـندوب 
دباعم و اب  راید ، نآ  ياج  ياج  دوب و  سدقم  حیـسم ، یـسیع  ترـضح  ناوریپ  دزن  ارماس  نیمزرـس  مالـسا ، نیبم  نید  روهظ  زا  لبق  رتشیپ ،

ۀعوسوم يهدنـسیون  دوشیم . بوسحم  ارماس  یناتـساب  راثآ  ءزج  هزورما  هک  دوب  قنوررپ  نشور و  تیونعم  رون  زا  اههعموص ، اهتشنک و 
اهنآ مان  هب  اهنت  ام  هک  تسا  هدنار  نخس  لیوطت  لیـصفت و  هب  کی  ره  زا  ارماس ) هژیو  ج 12 ،  ) شباتک زا  لوا  لصف  رد  هسدقملا ، تابتعلا 

رید  - 39 نودـبع . رید   - 38 ارهـشاب . رید   - 37 یـسوس . رید   - 36 يراـمرم . رید   - 35 ارماـس . رید   - 34 میرذـگیم : مینکیم و  هراشا 
[ . 207  ] سجرجامرم رید   - 43 رصن . رمع  رید   - 42 ثلعلا . رید   - 41 يراذعلا . رید   - 40 یغابع .

يزاریش گرزب  يازریم  ترجاهم  زا  شیپ  ارماس 

هدرپس یشومارف  يهتوب  هب  ارماس  نیمزرس  یخیرات و ... يهنیشیپ  همه  نآ  اب  مالـسلاامهیلع و  نییرکـسع  سدق  ناتـسآ  دوجو  اب  اهزور  نآ 
مالسلامهیلع موصعم  ماما  هس  يراگزور  هک  يرهش  سب . دوب و  حرطم  نآ  زا  یمسا  نهک ، یخیرات و  رهـش  کی  ناونع  هب  اهنت  دوب و  هدش 

اهزور نآ  دوب ، هدیدرون  رد  ار  نامز  نیمز و  شترهـش  هتـشگ و  گرزب  ناهیقف  ناثدـحم و  لفاحم  شخب  تنیز  شمـسا  تشادرب و  رد  ار 
دوب و اهنابز  درو  شمسا  هحفـص 280 ] هسدقم [ » يهیحان   » مان اب  دوخ  ناشخرد  يهتـشذگ  رد  هک  ینیمزرـس  دوبن ، يربخ  نآ  زا  مان  زج 
يوس و ره  زا  اهمشچ  هشیمه  دوب و  هدـیدرگ  نابلط  تقیقح  ناـیوج و  لاـمک  يهبعک  و  ناـگدازآ ، ناگدادـلد و  يوک  شرکـسع  هچوک 

هنیـشیپ همه  نیا  دوجو  اب  دیـسر و ... دـهاوخ  گرزب  رهـش  نآ  زا  یتیاور  ثیدـح و  ای  ربخ  هچ  هزات  هک  رظتنم  همه  هتخود و  اجنآ  هب  راید 
رد يرهـش  هکلب  دناوخیمن ، هسدقم  يهیحان  یـسک  ار  ارماس  رگید  دوبن و  نایم  رد  یتبحـص  میدق  يارماس  زا  اهزور  نآ  كانبات ، كاپ و 
رد ارماس  يادـگ  هک  نانچ  دوب ، هدـش  ناتخبهیـس  نایادـگ و  دابآ  بارخ  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  سدـقم  میرح  دوب . ریـسا  راـیغا  تسد 

ياهمشچ تبرغ  نیا  رابغ  دشاب . هتـشادن  لد  رد  ياهصق  مغ ، تبرغ و  همه  نیا  زا  هک  تفای  یـسک  دـشیم  لکـشم  تشگ و  لثم  اهنابز 
درک ایحا  هرابود  ار  رهش  ارماس  هب  فجن  زا  شیوخ  ترجه  اب  درک و  مایق  رادمان ، ناهیقف  زا  یلیلج  دیـس  هک  نیا  ات  دادیم  رازآ  ار  نایعیش 
نیا ساپ  هب  تخاس و  سدقم  ناتسآ  نآ  فوطعم  ار  ناروهدید  يهدید  دودز و  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  یتوکلم  دبنگ  زا  تبرغ  رابغ  و 

هدنز و دبا  ات  شدای  دـش و  هنادواج  يزاریـش  گرزب  يازریم  مان  هک  نانچ  تخاس ، شقیفر  ادـخ  هک  یگرزب  ياهقیفوت  هچ  تشادـگرزب 
تـسود ترـضح  هب  رگم  میوگن  تسود  ثیدح  دراد  هگن  الب  زا  لاح  همه  رد  شادخ  دراد  هگن  ادخ  لها  بناج  هک  نآ  ره  دنام . رادیاپ 
تـسود ترـضح  يوس  هب  لد  هشیمه  تسا و  هدش  هدـیمان  بهذـم  ددـجم  قح  هب  هک  گرزب  يازریم  [ . 208  ] دراد هگن  نخس  انـشآ  هک 

، تخاس شیوخ  يهناخ  ار  رادـلد  راید  تسنادیمن . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  دازهناخ  مالغ  زج  ار  دوخ  تشاد و 
ربـلد يوـک  هب  ار  وا  هک  دوـب  شنورد  لـالز  هنییآ  نشور و  ریمـض  كاـپ و  لد  هکلب  تفاتـشیم ، ارماـس  يوـس  هب  هک  دوـبن  وا  تقیقح  رد 

زا رتالاب  رترب و  یقـشع  رگید و  يرکف  وا  دنتـسنادیم . شیوخ  ندرک  عیاض  وا  يارب  ار  راک  نیا  هک  ینارظن  هتوک  فـالخ  رب  دیـشکیم و 
ترجه نیا  دنتـسناوتیمن  دندوب  یبلط  تسایر  ییوجماقم و  کیرات  گنت و  يهریاد  رد  هک  ییاهنآ  هحفص 281 ] تشاد [ . اهفرح  نیا 
گرزب فجن  يهزوح  تسا ، رتهب  امـش  يارب  دیـشاب  اجنیا  دینکیم  كرت  ار  فجن  ارچ  اقآ  دنیوگب : هک  دـندوب  روبجم  دـنمهفب و  ار  ازریم 

ینـس شمدرم  رتـشیب  هک  يرهـش  دـیوریم ، ارماـس  هب  دـینکیم و  كرت  ار  یگرزب  نیا  هب  يهزوـح  ارچ  دـنکیم ، گرزب  ار  امـش  تسا و 
رون و دهم  ءادفلا ) همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و   ) يدهم رهم  اب  شلد  هک  گرزب ، يازریم  اما  اههلوقم . لیبق  نیا  زا  دـنابهذم و 

يهیحان مالسلاامهیلع و  نییرکـسع  سدق  ناتـسآ  تسناوتیمن  و  سب . تشاد و  قشع  يادوس  رـس  رد  دوب ، صولخ  ریخ و  هناخ  تلیـضف ،
ددرگ و ربلد  راید  فکتعم  هک  تفر  تفر . تفرگ و  شیپ  رد  ار  تسود  راید  داتفا و  هار  هب  اهنت  دنیـشن ، مارآ  دنیبب و  تبرغ  رد  ار  هسدقم 

ماما الوم  مالـسلاامهیلع و  نییرکـسع  ترـضح  فاطلا  راس  هیاس  رد  دناوتب  ات  دـناسرب  شلاصو  هب  ار  لد  قایتشا  فاکتعا ، نیا  يهیاس  رد 

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا و همحر  ازریم  زا  شیپ  يارماس  صوصخ  رد  دزادـنارد . ون  یحرط  دفاکـشب و  فقـس  ار  کلف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 
تایح نآ  هب  مالسلاامهیلع ، نییرکسع  راید  هب  ازریم  دورو  دنسیونیم : نینچ  رهـش ، نآ  یگنهرف  یعامتجا و  راتخاس  رد  ترجه  نیا  ریثأت 

ینادیم دوب . تنس  لها  راصحنا  رد  ارماس  نآ ، زا  لبق  دیمد ، مولظم ، بیرغ و  رهش  نیا  دبلاک  رد  ياهزات  حور  دیـشخب و  یگنهرف  یملع و 
يرکـسع نسح  ماـما  يداـه و  ماـما  ترـضح  راوج  دنتـشادن و  تینما  ناـماما  راوز  هعیـش و  لـیابق . تابـصعت  ریاـشع و  تباـقر  يارب  دوب 
يرابیوج دوش و  دـنمرهب  یهلا  فاطلا  زا  رهـش  نیا  هک  دـش  ببـس  ازریم  ندـمآ  دوب . هناگیب  نآ  مولع  یعیـش و  گـنهرف  اـب  مالـسلاامهیلع 

هب شناد  بسک  يارب  مالـسا  ملاع  راطقا  زا  هورگ  هورگ  بالط  دـبای . نایرج  رهـش  نیا  رد  نآ ، میظع  ثاریم  هزوح و  يراج  رهن  زا  میظع ،
موحرم يهتفگ  هب  هک  ییاج  ات  دش  اپ  رب  نآ  رد  تایآ  سرادم  یملع و  لفاحم  دندش . ریزارـس  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  سدقم  نیمزرس 

رب هوالع  یلاع ، مولع  تامدقم و  سورد  سیردت  دـش و  لومعم  فجن  هب  ترجه  ضرع  رد  ازریم ، مایا  رد  ارماس  هب  ترجه  : » نیدـلازرح
یملعلا زکرملا  لقتنا  : » نیما نسحم  دیـس  موحرم  یعیـش ، گرزب  خروم  سیونهرکذت و  ریبعت  هب  هحفـص 282 ] دش [ .» ناوارف  ازریم ، سرد 

هاگشرورپ هب  ارماس  هجیتن ، رد  تفای ، لاقتنا  ارماس  هب  یملع  زکرم  ازریم  ماـیا  رد  يزاریـشلا .» نسح  دـمحم  دیـس  ازریملا  دـهع  یلع  اـهیلا 
غباونلا و جرخ  ملعلا و  ءامعز  ةرقابعلا و  یبر  ایملع  ازکرم  ذئموی  ءارماس  تناک  دقف  . » دـش لیدـبت  هفـسلف  ثیدـح و  بدا و  ملع و  ناگرزب 

ياههناوتـسا غباون و  هدرک و  تیبرت  ار  شناد  ناگرزب  گرزب و  غباون  هک  دش  لیدـبت  یگنهرف  یملع و  يزکرم  هب  ارماس  نیدـلا .» نیطاسأ 
[ . 209  ] دندش لیصحتلاغراف  نآ  زا  نید 

ارماس هب  ازریم  ترجه  للع 

؟ درک ترجه  ارماس  هب  فجن  زا  يزاریـش  ددـجم  ارچ  هک  نیا  رد  درب  اهنت  نت  هب  ملاع  ود  راب  ناوتیم  یهاـتوک  رگا  قشع  يهبذاـج  دـنکن 
هعیش ناکسا   - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  تشاد  رظن  رد  ار  يدـنچ  فادـها  ترجه  نیا  زا  گرزب  يازریم  تفگ ، ناوتیم  تسا و  دایز  نخس 

هقالع و دروم  هک  اهزیچ  یلیخ  دـشابیم و  ناراوگرزب  نآ  لزنم  مالـسلاامهیلع و  نییرکـسع  نفدـم  ارماس ، هک  نیا  هب  هجوت  اب  ارماـس ، رد 
یحاون رد  عیـشت  غیلبت   - 2 دـنبایب . ناکـسا  ناکم ، نآ  رد  نایعیـش  هک  درک  یعـس  ازریم  موحرم  دراد ، رارق  اـج  نآ  رد  تسا  هعیـش  مارتحا 

نآ وا  : » دنـسیونیم صوصخ  نیا  رد  تیعجرم ، تسایر و  زا  باـنتجا   - 4 هحفـص 283 ] [ . ] 210  ] ینس هعیـش و  نیب  بیرقت   - 3 قارع .
مدرم ینید  عجرم  يزور  هک  درکیمن  روطخ  مرکف  هب  هاگچیه  هک  درکیم  دای  دـنگوس  اهراب  هک  تشاد  زیهرپ  تماعز  تسایر و  زا  ردـق 
لها قشع   - 5 [ . 211 « ] دـناهدرک رکذ  تیعجرم  تسایر و  زا  فجن و  زا  يرود  ار  ارماس  هب  فجن  زا  وا  ترجه  للع  زا  یکی  یتح  مشاب ،
يوس هب  ار  ازریم  لد  هیلع  هللا  تاولص  يدهم  رهم  مالسلاامهیلع و  نییرکـسع  ترـضح  هب  هژیو  هب  مالـسلامهیلع ، تراهط  تمـصع و  تیب 

دیشک . راید  نآ  هب  ار  يو  هتشاد و  فوطعم  ارماس 

دش رداص  ارماس  زا  هک  یگرزب  ياوتف 

هناهاش ياهشون  شیع و  لوغـشم  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  ات  تشگ  اپورا  راپـسهر  راب  نیموس  يارب  لاس 1306 ق  رد  راجاق  هاش  نیدلارصان 
تدم 50 يارب  ار  جراخ  هب  نآ  رودص  ناریا و  يوکابنت  نوتوت و  شورف  دـیرخ و  راصحنا  زایتما  هک  دوب  یحیرفت  رفـس  نیمه  رد  ددرگ و 

فورعم يژر »  » دادرارق مان  هب  هک  دادرارق  نیا  یتامدقم  ياهوگوتفگ  رفـس  نیا  رد  هک  نآ  زا  سپ  داد ، يژر  یـسیلگنا  تکرـش  هب  لاس 
هب يرامعتسا و  ًاتیهام  نیگنن  دادرارق  نیا  دیسر . هاش  نیدلارصان  ياضما  هب  نارهت  رد  بجر 1308 ق  رد 28  تفرگ ، ماجنا  ندنل  رد  تسا 

طحنم گنهرف  ناـغلبم  مازعا   - 1 هلمج : نآ  زا  درکیم  بیقعت  راک  نیا  زا  ار  يدـنچ  فادـها  ناتـسلگنا  دوب و  ناریا  تلود  تلم و  ناـیز 
نیا نارازگراـک  ناوـنع  هب  یگنرف  رازه  تسیود  زا  شیب  كدـنا ، یتدـم  رد  : » دناهتـشون هک  ناـنچ  یناـپمک ، ناـنکراک  ساـبل  رد  گـنرف 
نیا رد  ناناملسم  مادختسا   - 2 [ . 212  ] دندش رقتسم  ناریا  تایالو  اهرهـش و  رد  هورگ  هورگ  دندروآ و  موجه  یمالـسا  ناریا  هب  تکرش 

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


لاغشا هملک ، کی  رد  تلم و  کی  رامثتسا  رامعتـسا و  تیاهن  رد  اشحف و  جیورت   - 3 اهنآ . رتشیب  هچ  ره  رامعتسا  رامثتسا و  يارب  تکرش 
، زیربت ياملع  تشاداو  مایق  هب  ار  روشک  ياملع  هژیو  هب  مدرم  هک  دوب  هدننکاوسر  رابتفخ و  نانچ  هیضق  هحفص 284 ] ناریا [ . میقتسمریغ 

... دنـشورفیم رافک  هب  ناریـسا  لثم  ار  نیملـسم  يهفاک  ام  هاشداپ  هک  مینکیم  هدـهاشم  تریح  لامک  اب  : » دنتـشون هاـش  هب  یفارگلت  نمض 
، ینکیم تنطلس  تسا  لاس   42 دنتـشون » : رگید  یفارگلت  رد  و  [ . 213 « ] دنهدیم حیجرت  رافک  ندـش  تسد  ریز  رب  ار  گرم  ناناملـسم 

یگنرف هـب  ار  ناـمدوخ  ناـجیابرذآ  یلاــها  اــم  اــما  یناد ، دوـخ  ياهـتخورف ، یگنرف  هـب  هـعطق  هـعطق  ار  تدوـخ  تـکلمم  عـمط ، ضحم 
، دننک نآ  وغل  هب  راداو  ار  وا  فرصنم و  روآگنن  دادرارق  نیا  زا  ار  هاش  ات  دندرک  یعـس  زین  رگید  ياهرهـش  ياملع  [ . 214 « ] میشورفیمن
، رادـیب هاگآ و  ياملع  نویناحور و  هک  دوب  ناـنچ  داـهنن . اهرادـشه  نیا  هب  یعقو  درکیمن  رکف  شیوخ  شون  شیع و  هب  زج  هک  هاـش  اـما 
، دندیبلط يرای  هب  دوب -  ناناملـسم  هاگهانپ  دـیما و  هناخ  زور  نآ  هک  ار -  ارماس  هزوح  دوب  نکمم  هک  یقیرط  ره  هب  يرگید  زا  سپ  یکی 
، زور نآ  گرزب  عجرم  ارماس و  يهزوح  میعز  گرزب و  يازریم  هب  فورعم  يزاریش  نسح  دمحم  دیس  هللا  تیآ  رما ، تیاهن  رد  هک  نیا  ات 

ناگتخورفدوخ نارگرامعتسا و  ياههتشر  مامت  هنادنـسپادخ ، راک  نیا  اب  درک و  رداص  وکابنت  میرحت  رد  ار  شدوخ  فورعم  رایـسب  ياوتف 
، میرحت ياوتف  رودـص  نأش  دروم  رد  هدـش و  هدـیمان  اوتف  يهساـمح  قح  هب  هک  گرزب  هساـمح  نآ  هاگتـساخ  صوصخ  رد  درک ... هبنپ  ار 

دنکیم لقن  ینیئان  ياقآ  یلع  ازریم  اقآ  ینییان ، هللا  تیآ  موحرم  دنزرف  زا  گرزب ، يازریم  ناگداون  زا  یکی  يزاریش  یضر  دیس  هللا  تیآ 
. دـش يرایـسب  تابتاکم  هاش ، نیدلارـصان  يزاریـش و  يازریم  نیب  هیناخد ، نایرج  رد  مدینـش : ینیئان ) موحرم   ) مردـپ زا  : » تفگ ناشیا  هک 
زا هدع  نآ  هب  اهبش  زا  یکی  رد  تشاد ، سولج  نادرگاش ، زا  ياهدع  اب  اهبش  ازریم ، موحرم  هحفص 285 ] دوب [ .» مه  ییاهدمآ  تفر و 
ره دعب ، يهسلج  رد  دیروایب . دیسیونب و  وکابنت  میرحت  رب  ینبم  یفارگلت  تروص  امش ، زا  مادک  ره  هدنیآ ، يهسلج  رد  تفگ : شنادرگاش 

ار اههتـشون  ماـمت  هک  نآ  زا  سپ  ازریم  میدرک ، میدـقت  ازریم  تمدـخ  میدـناوخ و  میدوب ، هدروآ  ياهتـشون  هدننکتکرـش  دارفا  زا  مادـک 
مالسلاهیلع نامز  ماما  اب  هبراحم  مکح  رد  تایناخد ، وکابنت و  لامعتسا  مویلا ، : » دناوخ دروآ و  نوریب  شدوخ  ار  یفارگلت  تروص  تفرگ ،

[ . 215 « ] مینک رداص  هک  دندومرف  هنوگ  نیا  تسا . هتفای  رودص  فرش  هسدقم  يهیحان  زا  فارگلت  نیا  : » دومرف و  تسا .»

ارماس يهزوح  رد  یشزومآ  ماظن 

يزاریش گرزب  يازریم  حیحص  تیریدم  يهیاس  رد  دوشیم ، هدرمش  عیشت  یملع  ياههزوح  خیرات  رد  یفطع  هطقن ي  هک  ارماس  يهزوح 
هک درک  تفرـشیپ  ناـنچ  یناـمز  كدـنا  رد  يرون  نیـسح  ازریم  ریخا  نرق  ثدـحم  گرزب  نوـچ  شممـصم  صلخم و  ناراـی  تسد  هب  و 

دـهد و رارق  عاعـش  تحت  زین  ار  فرـشا  فجن  يهلاـس  رازه  يهزوح  یتـح  دوش ، ثعاـب  عیـشت  خـیرات  رد  ار  یفرگـش  تـالوحت  تسناوـت 
نقتم و هلاقم  ارماـس » بتکم  یـشزومآ  ماـظن   » صوصخ رد  دـنک . ارماـس  هب  فجن  زا  ترجاـهم  هب  راداو  هورگ  هورگ  ار  دعتـسم  ياـهورین 

طیحم رب  : » مظن  - 1 مینکیم : هراشا  نآ  تسرهف  هب  اهنت  ام  هک  تسا  هدش  رـشتنم  روکذم  ناونع  نامه  اب  ناور و  سیلـس و  ملق  اب  يدـیفم 
عنام سک  چـیه  دوب ، مهارف  دـندوب  لیـصحت  بلاط  هک  یناـسک  همه  يارب  یلیـصحت  شمارآ  دوب ، مکاـح  صاـخ  یمظن  ارماـس  یلیـصحت 

دیدجت تحارتسا و  راتـساوخ  هک  یناسک  يارب  یکی  دوب ؛ هدامآ  بادرـس  هس  ازریم ، موحرم  هینیـسح  رد  دوبن ، يرگید  شیاسآ  شمارآ و 
2 درکیمن .» يدعت  يرگید  هب  تبسن  کی  چیه  هرکاذم و  تبحـص و  يارب  یموس  هحفـص 286 ] هعلاطم و [  لها  يارب  يرگید  دندوب ، اوق 

لدابت يارب  زاـب  ياـضف  داـجیا  نادرگاـش و  رظن  هب  هجوت   - 4 يرورپ . دادعتـسا  یـشیدنادازآ و   - 3 نادرگاـش . هب  تفوطع  یناـبرهم و  - 
يایحا  - 9 شهوژپ . ریرقت و  هب  قیوشت   - 8 نادرگاش . دشر  يرورپ و  داتسا   - 7 یساسا . ثحابم  حرط   - 6 ثحب . رد  فاصنا   - 5 راکفا .

هقف و اهنت  ارماس  هزوح  رد  فرص . یگدزلوصا  هقف و  زا  زیهرپ  رگید و  مولع  جیورت   - 10 رمثیب . ياهلیوطت  زا  زیهرپ  طابنتسا و  هیحور 
... تیاور و هیعدا و  هب  هجوت  خیرات و  یسانشثیدح ، دیاقع ، مالک و  ریـسفت ، نوچ  يرگید  مولع  هب  هکلب  دشیم  سیردت  هک  دوبن  لوصا 

[ . 216  ] دوب حرطم  دج  هب 
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ارماس هزوح  رد  ملق  تلاسر 

تسادق دحلم ، ناتسد  هب  ملق  نئاخ و  ناگدنسیون  زا  یلیخ  قارع ، ناریا و  رد  هک  ینارود  اب  دوب  فداصم  ارماس  هزوح  ییافوکـش  راگزور 
یلک هب  ار  دوخ  هک  یناگتفر  گنرف  دندوب ، یگدنسیون  ملق و  سدقم  میرح  رد  زات  تخات و  لوغـشم  ياهظحالم  چیهیب  هتـسکش ، ار  ملق 

هدرکن ادخ  ای  تلفغ و  رـس  زا  دندزیم و  شیوخ  هشیر  رب  هشیت  هاگآدوخان  دـندوب و  هتخاس  دوخ  راک  ار  ناگناگیب  گنهرف  غیلبت  هتخاب و 
بتک رصع ، نآ  رد  : » دسیونیم رصع  نآ  يامیس  میسرت  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  دنتخیریم و ... نمـشد  بایـسآ  هب  بآ  ضرغ ، يور  زا 

هب قارع ، لاغشا  زا  دعب  یـسیلگنا  نارگرامعتـسا  دروآ ، هحفـص 287 ] موجه [  یمالـسا  کلامم  ریاس  قارع و  هب  يداـحلا  هدـننکهارمگ و 
نآ ات  تفای ، شرتسگ  تیدام  جیورت  فده  اب  هدننکهارمگ  ياهباتک  دندیزرو ، تردابم  سرادم  داجیا  هب  ناناوج ، ندرک  هارمگ  روظنم 

بتکم مجاـهت ، نیا  ربارب  رد  [ . 217 « ] دنتخانـشیم ردام  ردپ و  یمـسا  مالـسا  هیحان  زا  ار  ناشنید  هدـنام و  ربخیب  مالـسا  ناناوج  هک  اج 
اناوخ بوخ و  یطخ  هک  ار  يرون  ثدحم  ددجم ، ازریم  ارماس  يهزوح  سـسؤم  هک  نانچ  داد ، اهب  جرا و  رظن  کین  ناگدنـسیون  هب  ارماس 

راک نیا  هدـهع  زا  یبوخ  هب  زین  يو  تخاس ، دوخ  کـیدزن  مزـالم  یـشنم و  تشاد ، اـناوت  مکحم و  یملق  یـسراف  یبرع و  ناـبز  ود  رد  و 
، يدرگاش داتـسا ، دـنویپ  رب  هوالع  دوب ، رارقرب  یگنتاگنت  يهطبار  يرون ، نیـسح  ازریم  گرزب و  يازریم  ناـیم  دـمآرب . نیگنـس  گرتس و 
، ار يرون  ثدحم  شنارای ، نادـنزرف و  وا ، زا  تیعبت  هب  گرزب و  يازریم  هک  اج  نآ  ات  دوب  مکاح  راوگرزب  ود  نیا  نیب  یـصاخ  تیمیمص 

رظن ریز  ار ، شیاهباتک  رتشیب  دوشیم ، هدرمـش  یعیـش  ریخا  ثدـحم  نیرتگرزب  هک  يرون  ثدـحم  دـندرکیم . باـطخ  اـقآ » یجاـح  »
 - 2 1292 ق . ات ، دلج ، ود  رد  مالـسلاراد   - 1 لثم : تسا ، هتـشون  ارماس  يهزوح  رد  ناشیا ، ظیرقت  اب  ار  یخرب  گرزب و  يازریم  میقتـسم 

یگدنز رد  باتک  نیرتربتعم  نیرتهب و  هک  یسلجم  همالع  شالت  رـسارس  تایح  رد  یـسدقلا ، ضیف   - 3 خیرات 1296 ق . رد  ربعلا ، ملاعم 
ۀنج  - 5 ق . ات 1308  تسا ، هدـش  پاچ  ازریم  ظیرقت  اـب  هک  عشعـشم  ردـب   - 4 ق . خـیرات 1302  رد  دوشیم ، بوسحم  یـسلجم  همالع 

زا یکی  هحفـص 288 ] تسا [ . هدش  هتـشون  ارماس  رد  لاس 1303 ق  رد  یـسراف  ناـبز  هب  ازریم ، داهنـشیپ  هب  هک  بقاـثلا  مجن   - 6 يوأملا .
، يربک تبیغ  زا  دـعب  مییوگب  رگا  : » دـسیونیم ملق  بابرا  ملق و  دروم  رد  ارماـس  يهزوح  زاـسراک  گرزب و  شقن  يهراـبرد  ناگدنـسیون 

مالـسلامهیلع تیب  لـها  بتکم  عیـشت و  یفرعم  رد  ار  شقن  نیرتـمهم  نارود ، نیا  دـیفم ، یـسوط و  قودـص و  خیـش  موحرم  نارود  ینعی 
فشاک یلماع ، نیدلافرش  نیما ، نسحم  دیس  ردص ، نسح  دیس  موحرم  نوچمه  ینابیطخ  ناگدنسیون و  میاهتفگن . فازگ  تسا ، هتشاد 

نالیـصحتلا غراف  زا  یناشاک و ... رفظم ، اضر  دمحم  ینیما ، همالع  ینارهت ، گرزب  اقآ  هرارـش ، نسحم  خیـش  یغالب ، داوج  دمحم  ءاطغلا ،
رب مالـسا ، ملاـع  يهمه  هنهپ  هب  عیـسو ، ياههبج  رد  دـننک و  دـس  ار  نمـشد  یگنهرف  تاـمجاهت  وـلج  دنتـسناوت  هک  دـندوب  ارماـس  بتکم 

[ . 218 « ] دننک هبنپ  ار  نانآ  ياههتشر  دنربب و  شروی  مالسلامهیلع  تیب  لها  مالسا و  نانمشد  ياهدرواتسد 

ارماس يهزوح  رد  نارعاش  رعش و 

موـصعم ناـماما  هـلا و  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  لـیلجت  رد  هـک  نآ  زا  سپ  هزوـح ، يهـلجم  رد  ازریم  يهماــن  هژیو  يهلاــقم  يهدنــسیون 
بتکم رد  رعش  تایبدا و   » هب دسریم  دیوگیم ، نخس  خیرات ، لوط  رد  یعیش  گرزب  ناملاع  نآ  عبت  هب  دهعتم و  نارعاش  زا  مالسلامهیلع 

: هک دـنکیم  لقن  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  زا  دـنادیم و  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناـماما  طـخ  همادا  ار  ارماـس  بتکم  همادا ، رد  و  ارماـس »
[219 « ] هداشنا رعـشلا و  بحی  ابیدأ  ناک  . » تشادیم تسود  ار  نارعاش  تفگیم و  رعـش  دوب ، رظن  بحاص  زین  رعـش  رنه  تهج  رد  ازریم ،
تفای و جاور  يو ، رـصع  رد  رعـش  بدا و  رازاب  دندرک و  ارماس  گنهآ  وس  ره  زا  نارعاش  يور ، نیا  زا  دادیم . تیمها  دهعتم  نارعاش  هب 

نیا زا  دادیم ، هزیاج  نآ  رب  تشاد و  تسود  ار  رعـش  ازریم ، : » دنکیم لقن  هنوگ  نیا  رـشبلا » ءابقن   » زا يو  دش . هدورـس  یبدا  دنلب  دـیاصق 
نارعاش مارکا  هب  ازریم  و  تفای . جاور  يو  رـصع  رد  بدا  رازاب  دندرک و  شگنهآ  وس ، ره  زا  مجع ، هحفص 289 ] برع و [  يارعش  يور 
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ناـمه ازریم  دزن  رد  دادـغب ، ياـناوت  نارعاـش  گرزب و  ياـملع  زا  هبک ، نـسح  خیـش  موـحرم  : » دـسیونیم سپـس  [ . 220 « ] تفاـی ترهش 
، هعیـش ياناوت  رعاش  : » دسیونیم هللا  همحر  ینیما  همالع  تشاد .» مولعلارحب  دزن  يرزا  مظاک  دـمحم  خیـش  موحرم  هک  تشاد  ار  یهاگیاج 
وا هب  ینامثع  يهریل  تسیب  تساوخ  ازریم  دناوخ ، يرعـش  راب  کی  دورـسیم ، رعـش  دشیم و  دراو  يزاریـش  يازریم  رب  یلح ، ردـیح  دـیس 

رعاش ردیح ، دیس  تسا ، مک  غلبم  نیا  تفگ : يو  تشاذگ . نایم  رد  يزاریـش ، لیعامـسا  ازریم  جاح  شیومع ، رـسپ  اب  ار  نیا  دهدب ، هلص 
رز و ياـههسیک  نارعاـش ، نآ  هب  مالـسلامهیلع  هـمئا  تـسا ، رترب  ناـشیا ، دـننام  يریمح و  لـبعد و  زا  وا  تـسا ، مالـسلامهیلع  تـیب  لـها 

رعاش هب  هریل  دص  شیوخ  تسد  هب  امش  هک  تسا  راوازس  تفگ : يو  تسا ؟ بسانم  ردقچ  دیـسرپ : ازریم  دناهدادیم . هلـص  رپ ، ياهنایمه 
ینیما همالع  داد .» هلـص  وا  هب  ینامثع  يهریل  دـص  رایـسب  مارتحا  اـب  تفر و  یلح  ردـیح  دیـس  رادـید  هب  ازریم  هک  دوب  نیا  دـینک . تمحرم 

ار ییالط  رصع  نآ  هکیناسک  زا  یهورگ  ار  بلطم  نیا  دیسوب ، ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  رعاش  تسد  و  : » دنکیم هفاضا  سپـس  هللا  همحر 
بلط نارعاش و  زا  ریدقت  يرعـش و  لفاحم  سلاجم و  رد  هک  اقآ ، یلع  ازریم  ازریم ، حلاص  دنزرف  هلمج : زا  دـندرک ، لقن  دـناهدرک ، كرد 

، ازریم : » دسیونیم گرزب  اقآ  موحرم  درکیم .» لابند  ار  هدیدنسپ  تریس  نیا  زین  ردپ  زا  سپ  دوب و  ردپ  يهدنیامن  نیشناج و  رعـش ، ءاشنا 
نآ رد  : » دنکیم هفاضا  سپس  هلاقم  يهدنسیون  هحفص 290 ] درک [ .» لیطعت  ار  هزوح  سورد  زور  هس  یلح ، ردیح  دیـس  موحرم  توف  رد 

تکرش رعش و  زا  لیلجت  یلو  تشاد ، دوجو  فجن ، هلح و  دادغب و  نوچ  قارع ، فلتخم  طاقن  رد  یبدا  يرعـش و  سلاجم  هچ  رگ  رـصع ،
هب شیپ  زا  شیب  املع  هک  دش  بجوم  ازریم ، مامتها  دوب ، ردان  رایـسب  يزاریـش ، يازریم  نوچ  گرزب ، یعجرم  بناج  زا  یبدا ، سلاجم  رد 

يازریم نادرگاش  زا  هتشاد و  رعش  عبط  هک  دربیم  مان  یگرزب  ياملع  زا  همادا  رد  و  دننک .» تیوقت  ار  دوخ  يرعش  عبط  دنروآ و  يور  رعش 
ازریم و يومع  رسپ  ردص ، لیعامـسا  دیـس  هللا  ۀیآ   - 1 نوچ : ینادرمگرزب  دـندشیم ، بوسحم  ارماس  يهزوح  نارعاـش  دـندوب و  گرزب 

هدورـس رایـسب  رعـش  مالـسلامهیلع  تیب  لها  یثارم  حدـم و  رد  دوب و  گرزب  يرعاش  دمآرـس و  یبیدا  تهاـقف ، نیع  رد  هک  يو ، درگاـش 
رد ازریم  نادرگاش  زا  یلوفزد ، دیشر  الوم   - 3 دادیم . تیمها  رعش  بدا و  هب  هک  يزاریش ، یقت  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم   - 2 تسا .

هدیسر عبط  هب  شناوید  دورسیم ، رعـش  ناور  یمظن  اب  دوب ، اناوت  يرعاش  رهام و  یبیدا  ینید ، مولع  رد  رحبت  رب  هوالع  يو  ارماس ، فجن و 
ییایرد ياراد  یقیرغ  ناندع  دیس   - 5 تسا . هدنام  راگدای  هب  وا  زا  رعـش  ناوید  ود  ازریم ، نادرگاش  زا  ینامرک ، هللادبع  خیـش   - 4 تسا .

حرش رد  ياهموظنم  ناشیا ، زا  تشاد  رفاو  یمهـس  رعـش  رد  تسا و  ازریم  نادرگاش  زا  يو  ءاطغلا  فشاک  سابع  خیـش   - 6 ابیز . راعشا  زا 
ظاـحل هب  ياهدـع  تفرگ و  رارق  مدرم  لابقتـسا  دروم  هک  ماـکحا  رد  ییاـههموظنم  هدـنام و  راـگدای  هب  موـلعلارحب  موـحرم  فیلأـت  هیارد ،

هحفص 291 ] [ . ] 221 ... ] ءاطغلا و فشاک   - 8 یلماع . نیدلافرش  دیس  همالع   - 7 دناهدرک . ظفح  ار  اهنآ  تلوهس ،

ارماس يارعش 

، دـناهدش هدـناوخ  ارماس  يارعـش  مان  هب  خـیرات  رد  يداـیز  روماـن  گرزب و  نارعاـش  تفر ، نیا  زا  شیپ  ناـشرکذ  هک  یناـگرزب  رب  هوـالع 
ياههخـسن تروص  هب  هدشن و  پاچ  هنادنمگوس  هک  تسا  هتخاس  ارماس  نارعاش  صوصخم  ار  ارماس  خیرات  زا  دلج  کی  یتالحم  موحرم 

يداه ماما  نارعاش  : » دسیونیم تسا  هدـش  پاچ  هک  موس  دـلج  رد  اما  میدرواین ، تسد  هب  شالت  همه  اب  ام  هک  دوشیم  يرادـهگن  یطخ 
نب بیبح  یمق ؛ يریمـص  هب  فورعم  يریمـص ، حلاص  دـنزرف  لیعامـسا  نبا  دـمحم  یملید ؛ یفوع ؛ تساهنآ : زا  هک  دنرایـسب  مالـسلاهیلع 

دیمحلادـبع نب  ییحی  يرفعج ؛ مشاهوبا  هب  فورعم  مساق ؛ نب  دواد  یجبنم ؛ زومهم  نب  ملـسا  ثوغلاوبا  ییاـط ؛ ماـمتوبا  هب  روهـشم  سوا ،
دیآیم یلیصفت  تروص  هب  ارماس ، يارعش  نمض  رد  نانآ  يهمجرت  يدوز  نیدب  هک  م 243 ق )  ) یسوس فورعم  رعاش  و  یفوک ؛ ینامح 

هدرمـش و ارماس  نارعاش  زا  ار  يرزا  مظاک  خیـش  یعیـش  رعاش  گرزب  یتالحم ، موحرم  هک  مدـید  ییاـج  رد  و  [ . 222 «. ] یلاعت هللا  ءاـشنا 
تلادع لآ  حدم  رد  دراد  يروهشم  سب  يهدیصق  هک  یگرزب  رعاش  ماهدروآ . لیـصفت  هب  مراهچ  دلج  رد  ار  يو  يهمجرت  هک  تسا  هتفگ 
بحاص موحرم  هک  ياهدیصق  تسا ، هتفای  ترهش  رعـشلا » نآرق   » و يربک » يهمحلم   » مان اب  مدرم  نایم  دنلب ، يهدیـصق  نیا  مالـسلا ، مهیلع 
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[ . 223 ! ] دشیم هتشون  وا  لامعا  همان  رد  مالکلا  رهاوج  باوث  ياج  هب  هدیصق  نیا  باوث  شاک  يا  درکیم  وزرآ  رهاوج 

ارماس خروم 

ارماـس يهزوح  رد  یناـمز  فـجن و  هزوـح  رد  یتدـم  يو  نارهت ،) 1364 ش  تـالحم -  م 1310 ق   ) یتالحم يرکـسع  هللا  حـیبذ  خـیش 
هحفـص 292] ۀیآ [  یقارع ، نیدلاءایـض  هللا  ۀیآ  ینییان ، هللا  ۀـیآ  نوچ : ییاهتیـصخش  جراخ  سرد  رد  هدوب ، قیقحت  لیـصحت و  لوغـشم 

هللا ۀـیآ  ینارهت و  گرزب  اـقآ  خیـش  نوچ ، یناـگرزب  زا  و  هدرب ، اههدافتـسا  هدرک و  تکرـش  ردـص  نسح  دیـس  جاـح  هللا  ۀـیآ  یناهفـصا ،
فراعملاةرئاد 6 حیـصف و  ناور و  وا  ملق  تسا ، هتـشاد  یتیاور  يهمانهزاجا  یمظاک ، ردص  نسح  دیـس  جاح  ینیئان و  هللا  ۀیآ  یناهفـصا و 

ملع يهنیمز  رد  هک  هعیش  دنمشناد  نانز  مامت  لاح  حرش  نآ ، رد  تسا و  یسراف  نابز  هب  وا  باتک  نیرتفورعم  هعیرـشلا » نیحایر   » يدلج
تسا . هدمآ  درگ  دناهتشاد  یشقن  مالسا  خیرات  رد  بهذم  بدا و  و 

ارماس خیرات  باتک 

هک یباتک  نیرتلصفم  نیرتعماج و  تسا و  یبرع  نابز  رد  یتالحم ، موحرم  باـتک  نیرتفورعم  ناونع  ارماـس » خـیرات  یف  ءاربکلا  رثأـم  »
نآ لماش  طقف  زین  تراشا  نیا  مینکیم و  هراشا  بلاطم  زا  یخرب  تسرهف  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  تسا  هدـش  هتـشون  ارماس  خـیرات  رد  نونکات 
یبن حون  دنزرف  ماس  نامز  هب  هک  نآ  ندـش  هتخاس  زاغآ  ارماس -  ياهمان  لوا  دـلج  بیترت : نیدـب  تسا ، هدـش  پاچ  هک  تسا  يدـلج  هس 

رد نآ  يزاسون  تسا - ، عقاو  هجرد  مشش  کی  ضرع 37 و  موس و  ود  لوط 69 و  اب  مراهچ  میلقا  رد  هک  نآ  يهجرد  نییعت  دـسریم - ،
اب دادـغب  زا  يو  نتفر  نوریب  تلع  و  227 ق - )  - 218  ) یـسابع مصتعم  نامز  رد  نآ  يزاسزاب  139 ق - )  - 170  ) دیشرلا نوراه  نامز 

، نآ یناریو  تلع  232 ق - )  - 227 ، ) هللااب قثاولا  راگزور  هب  نآ  يزاسون  یـسابع - ، يروتارپما  قارع و  يارب  نآ  ندـش  تختیاپ  اجنآ و 
ماما ردام  نوتاخ  سگرن  نایم  نآ  زا  هعیـش  بهذم  ناسدقم  ناگرزب و  هاگمارآ  قارع - ، تلیـضف  لیالد و  يراذـگمان و  تلع  قارع و  - 
ماما نایعیـش  ياهرواب  هیوب ، لآ  ياهيراوگرزب  لیاضف و  نادـمح - ، لآ  خـیرات  زا  يرـصتخم  فیرـشلا - ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز
تسا هتفای  تغارف  خیرات 1350  رد  باتک  لوا  دلج  شراگن  زا  فلؤم  يوفص ، يهلـسلس  خیرات  زا  يرـصتخم  ارماس -  بادرـس  يهرابرد 

، مهدراهچ ترامع  مهدزیس ، ترامع  مالسلاامهیلع ؛ نییرکسع  سدق  ناتـسآ  تاریمعت  زا  یخرب  خیرات  مود  دلج  هحفص 293 ] [ . ] 224]
، ارماـس رد  وا  راـثآ  ریبـک و  يازریم  وکاـبنت ، میرحت  صوصخ  رد  گرزب  يازریم  هب  ینادـمه  لاـمج  دیـس  يهماـن  مهدزناـش ، تراـمع  اـت 

هتشون نآ  رب  هک  ییاهحرش  هعماج و  ترایز  اههمانترایز ، يرترب  قارع ، لالقتـسا  يزاریـش و  یقت  دمحم  ازریم  هللا  تیآ  ارماس ، يهزوح 
نفد ارماس  رد  هک  یناسک  رکذ  ناشتایح ، ثیدح  یساملس و  لآ  مالسلاامهیلع ، نییرکسع  سدق  ناتـسآ  رد  تامارک  فشک و  لقن  هدش ،

، دناهدشن پاچ  هک  ارماس  خیرات  یقبام  اما  تسا ، مالسلاهیلع  يداهلا  یقنلا  یلع  ماما  یناگدنز  صوصخم  دلج  نیا  موس  دلج  دناهدش و ...
فلؤم هک  ارماس  نارعاش  صوصخم  ج 5 -  مالسلاهیلع . يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  هژیو  ج 4 -  دشاب : نینچ  دراد  لامتحا  ناشتسرهف 

لک 12 رد  ارماس  خـیرات  رد  تسا  یفراعملاةرئاد  هک  هعومجم  نیا  تسا . هدرک  بلاطم  نیا  هب  یتاراشا  هدـش  پاچ  ياهدـلج  زا  ییاج  رد 
اب دننکب و  سیفن  رثا  نیا  تادلجم  هیقب  پاچ  هب  مادقا  وا  مرتحم  لضاف و  نادنزرف  هک  دـیما  هدـش ، پاچ  نآ  دـلج  هس  اهنت  هک  تسا  دـلج 

يراج و دبا  ات  هک  دشاب  دننک ، لصو  هعیش ، گنهرف  ناشوج  لالز و  هشیمه  تارف  هب  تسا  ندیکشخ  فرش  رد  هک  ار  ياهمـشچ  راک  نیا 
هحفص 294 ] [ . ] 225 . ] دشاب يراس 

ارماس راربا 

افتکا اهباتک  نآ  مسا  رکذ  هب  اهنت  ام  تسا ، هدـمآ  راربا » اب  رادـید   » يهلـسلس رد  ناـشتایح  ثیدـح  ارماـس ، راربا  زا  یخرب  هک  اـج  نآ  زا 
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ازریم  - 3 رون . تیاور  يرون ، ثدحم   - 2 اوتف . تردق  رگایحا  يزاریش -  يازریم   - 1 میهدیم : عاجرا  اهنآ  هب  ار  لیصفت  نابلاط  هدرک و 
... ارماس و يهراتس  یناتـسرهش -  نیدلا  ۀبه   - 5 تیعجرم . هوکش  یناهفصا ، نسحلاوبا  دیـس   - 4 لالقتسا . شورس  يزاریـش ، یقت  دمحم 

، شیوخ ياسرفتقاط  رمتسم و  ياهوپاکت  شالت و  جیاتن  اب  ار  یناهج  کی  ره  هدیـشخرد و  ارماس  نامـسآ  رد  هک  ینازورف  ناگراتـس  اما 
و رون ، تباجن و  ياهمجن  نیا  دنرایـسب و  یـسب  دناهدرک ، نشور  شیوخ ، ياسرف  تقاط  رمتـسم و  ياهوپاکت  شالت و  جـیاتن  اب  ار  یناهج 

ناشتایح ثیدـح  شیور و  تیاور  زا  یلامجا  رکذ  اهنت  یتح  هک  دنتـسه  ياهدرتسگ  گرزب و  ناشکهک  نوچ  اوقت ، تلیـضف و  ناـگراتس 
سدق ناتـسآ  راسهیاس  رد  ارماس و  خیرات  رانک  رد  ناشدای  مان و  هک  ییاهنآ  زا  ارذگ  يدرکدای  هب  اجنیا  رد  دهاوخیم . ذـغاک  نم  داتفه 

نییرکـسع رهطم  دـبنگ  درگ  رد  يرمع  هـک ، ارماـس  مـیرح  نارتوـبک  زا  اـهنت  مـینکیم و  هدنـسب  دوـشیم  رکذ  مالـسلاامهیلع  نییرکــسع 
هاگراب فارطا  ینعی   ) نازورف هشیمه  عمـش  نآ  شوح  لوح و  رد  هتخاب ، كاپ  ناگناورپ  نوچمه  زین  تیاهن  رد  دـندز و  رپ  مالـسلاامهیلع 

. میروآیم نایم  هب  يدای  دندیمرآ ، ارماس  یسدق  قاور  ریز  رد  دبا  ات  دندیشک و  رپ  تسود  ترضح  راید  هب  دندش و  رپرپ  ارماس ) یتوکلم 
، دناهتشگ نوفدم  سدقم  راید  نآ  رد  هتفگ و  عادو  ار  یناف  راد  يرجه ، مهدراهچ  نرق  رد  هک  تسا  یناسک  لماش  اهنت  درک ، دای  نیا  هتبلا 
م ح  ) ینادمه اضر  اقآ  هیقف  همالع   - 1 تسا : هدش  دای  اهنآ  زا  ارماس  خیرات  رد  هک  هحفص 295 ] یناگرزب [  اهنت  هکلب  ار ، همه  هن  مه  نآ 

شیدـنافرژ روشناد و  دـنزرف  دناهدوتـس ، و ... و ... ینابر ، ملاع  هاگآ ، هیقف  نوچ ، یفاصوا  اب  هک  ار  يو  ارماـس :)  1322 نادمه -   1250
يزاریش گرزب  يازریم  يراصنا و  یضترم  مظعا  خیـش  سرد  يهزوح  اج  نآ  رد  هدرک و  ترجه  فجن  هب  نادمه  زا  دوب ، يداه  اقآ  الم 

ددنویپیم و ازریم  هب  نارگید  نوچ  زین  ینادمه  همالع  ددنبیم  ارماس  يوس  هب  رفـس  مارحا  گرزب  يازریم  هک  یماگنه  دنکیم ، كرد  ار 
رد هک  ار  یلقتـسم  يهزوح  دوخ  هک  نیا  ات  دوشیم . راوگرزب  نآ  نادرگاش  لـضافا  زا  رـضاح و  ازریم  سرد  رـضحم  رد  ار  یناـمز  تدـم 

، یبوبح دیعـس  دمحم  لثم  هتـسجرب ، ياملع  زراب و  ناگرزب  زا  يریثک  لیخ  دهدیم و  بیترت  راید  نآ  رد  دوب ، زاتمم  فینـصت  سیردت و 
رد نارگید  یفجن و  یمق  یلع  خیـش  جاح  ءاطغلا ، فشاک  لآ  یـضترم  خیـش  ءاطغلا ، فشاک  لآ  يداـه  خیـش  يرـالوح ، روکـشم  خـیش 

ینادمص هیقف  نآ  زا  لیلجت  نمض  ارماس » نأش  یف  ءارسلا  حیاشو   » باتک مظان  هدنسیون و  يوامس ، همالع  دنیآیم . درگ  شـسرد  يهقلح 
نارگ راثآ  دشیم ، هدرمـش  دیلقت  عجارم  زا  شیوخ  رـصع  رد  هک  ینادمه  هیقف  دـسیونیم : نینچ  ار  شتافو  خـیرات  يهدام  ینابر ، ملاع  و 

 - 1 زا : دـنترابع  رگید  راـثآ  تسا و  فورعم  عیارـش  حرـش  رد  هیقفلا » حابـصم   » ناـیم نآ  زا  هک  تسا  هداـهن  هعیدو  هب  دوـخ  زا  زین  یگنس 
ریظن مک  دوخ  عوضوم  رد  دوشیم  هتفگ  هک  نهرلا  باتک   - 5 ةاکزلا ، باتک   - 4 سمخلا ، باتک   - 3 موصلا ، باتک   - 2 هراهطلا ، باتک 
سرد تاریرقت  زا  دـشاب  ترابع  هک  عیبلا  باتک   - 7 تسا ، هدـش  پاچ  لاس 1318 ق  رد  هک  يراصنا  خیـش  لئاسر  رب  هیـشاح   - 6 تسا .

نآ زا  سپ  هتخیهرف ، هیقف  نیا  هیلمع و ... يهلاسر   - 10 كوکشم ، سابل  رد  ياهلاسر  ضایر 9 -  رب  هیشاح   - 8 گرزب . يازریم  شداتسا 
درک و تلحر  ارماس ، يارس  رد  هتوتیب  هام  دنچ  زا  دعب  دروآ و  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  سدق  ناتـسآ  هب  هانپ  دش ، التبم  لس  ضرم  هب  هک 

یقرـش برد  اب  يذاحم  هک  ياهرجح  ناـیم  رهطم  قاور  یقرـش  تهج  رد  ار  شکاـپ  رکیپ  هحفـص 296 ] تفرگ [ . شیپ  رد  ار  تیدـبا  هار 
ریبک يرون  میهاربا  دمحم  خیش   - 2 [ . 226  ] دندرک نفد  مالسلااهیلع  نوتاخ  همیکح  وناب  سدقم  دقرم  يوربور  رد  تسا  فیرـش  نحص 

زا ددجم  يازریم  گرزب  درگاش  ود  نیا  ات  دنتفگیم  ریبک  ریغص ، يرون  میهاربا  خیش  دوخ  مان  مه  زا  زیامت  يارب  ار  يو  1322 ق :) (م ؟...
رمع رخآ  اـت  ازریم ، تاـفو  زا  سپ  هک  يو  دنیاتـسیم ، دـهتجم و ... هیقف و  همـالع ، نوچ : یظاـفلا  اـب  ار  ریبـک  يروـن  دـنوش ، هتخانـش  مه 
نماد رد  شرمع  باـتفآ  وپاـکت ، شـالت و  يرمع  زا  سپ  دوب ، ارماـس  هزوح  نیـسردم  زا  یکی  مالـسلاامهیلع و  نییرکـسع  راـید  فکتعم 
نیسح دمحم  خیش   - 3 [ . 227  ] دش هدرپس  كاخ  هب  ارماس  يهناتسآ  رهطم  قاور  رد  درک و  بورغ  مالسلاامهیلع  نییرکسع  سدق  ناتسآ 

ریبک و يزاریم  نادرگاش  زا  دنیاتـسیم ، رادـنید  ینابر و  لضاف ، ملاع ، نوچ : یباقلا  اب  ار  وا  هک  يو  1300 ق :) م - ؟...  ) يزاریش یناقرز 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ار  وا  يرگتمالم  چیه  تمالم  هار  نیا  رد  دوب و  دنبياپ  نید  هب  تخس  دوب ، یناهفصا  دمحم  دیـس  همالع 

، دش ناهنپ  اهمشچ  زا  لاس 1300 ق  رد  هک  نیا  ات  تسیز  نانچ  دوب و  ادخ  يارب  ادخ و  هار  رد  نارگید ، اب  شرهق  رهم و  تشادیمن و  زاب 
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ات دندید  يور  ارف  ار  شقارف  راچان  هب  دنتفای ، هینیـسح  هاچ  نایم  رد  ار  شرکیپ  دنتخادرپ ، وجوسرپ  هب  شنادرگاش  نارای و  هک  نآ  زا  سپ 
ینیسح نیـسح  دیـس   - 4 [ . 228  ] دندرک شنفد  رهطم  بادرـس  قودنـص  کیدزن  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  فیرـش  نحـص  يهیواز  رد 
تیصو هب  انب  دوب ، فجن  رد  ردص  يهسردم  لوؤسم  ریدم و  ینامز  هک  راوگرزب  نیا  ارماس :) 1344 ق  فجن -  م 1287   ) یفجن یناهفصا 

هدرپس كاخ  هب  مالسلاامهیلع  نییرکـسع  رهطم  حیرـض  ياپ  نییاپ  کیدزن  فیرـش  نحـص  تحاس  رد  ارماس ، رد  لاحترا  زا  سپ  شدوخ 
زا یکاح  هک  تسا  هدمآ  رشبلا  ءابقن  رد  شلاوحا  مجارت و  هتشاد ، هحفص 297 ] ینارهت [  گرزب  اقآ  خیش  اب  یکیدزن  طابترا  هک  يو  دش .
هک دوب  ییالـضف  زا  يو  م ح 1300 ق :)  ) شورفباتک هب  فورعم  يرئاح  اضر  اـقآ   - 5 [ . 229  ] هدوب يو  رد  هک  تسا  یـصاخ  تیناحور 

، دش نفد  سدقم  بادرس  قودنص  کیدزن  فیرـش  نحـص  يهیواز  رد  تفر و  ایند  زا  ارماس  رد  دندشیم ، رـضاح  ریبک  يازریم  سرد  رد 
دیس  - 6 [ . 230 . ] تسا نیـسحلا » باحـصا  ۀمجرت  یف  نیرادـلا  ةریخذ   » عوبطم فورعم و  باتک  يهدنـسیون  دـیمحلادبع  دیـس  شرـسپ 

رد زین  يدـهم  دـمحم  دیـس  لضاف  ملاـع  شرـسپ  هک  گرزب  يازریم  گرزب  نادرگاـش  زا  م 1329 ق :)  ) ینورزاک يوسوم  عیفـش  دـمحم 
م  ) یناکرسیوت ینیـسح  فیرـش  دمحم  دیـس   - 7 [ . 231  ] تسا مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  فیرـش  قاور  رد  نوفدم  هتـشذگ و  رد  ارماس 

قاور رد  تشذگرد و  ارماس  رد  قیقحت  شالت و  لاس  داتشه  زا  سپ  دوشیم  هدرمش  ینابر  ياملع  گرزب و  ياهقف  زا  هک  يو  1322 ق :)
داـهتجا و دـهاش  کـی  ره  هک  دوـب  ییاـههمانهزاجا  ياراد  وا  دـش ، نفد  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  ماـما  يداـه و  ماـما  ياـپ  نییاـپ  فـیرش 

دمحم خیـش  همـالع  مولعلارحب و  لآ  یلع  دیـس  یلیلخ و  یلع  یلوم  همـالع  نوچ : یگرزب  ياـملع  زا  اـههزاجا  نیا  تسوا ، یـشیدنافرژ 
روطق تافیلأت  ياراد  يو  دندوب ، هدش  رداص  يرمکهوک  نیسح  دیس  هللا  تیآ  یناردنزام و  نیدباعلانیز  خیش  هللا  تیآ  یمظاک و  نیسح 

يزاریـش و گرزب  يازریم  نادرگاش  زا  م 1304 ق :)  ) ینارهت دومحم  خیـش   - 8 [ . 232  ] تسا هدوب  زین  لوـصا و ... هقف و  رد  یلـصفم  و 
هحفص 298] [ . ] 233  ] تسا لصفم  طوسبم و  یلالدتسا و  تروص  هب  هک  جحلا  باتک  هلمج  زا  لوصا ، هقف و  رد  ییاهباتک  يهدنـسیون 
م  ) يزاریـش يدهم  ازریم   - 10 [ . 234  ] تفای تافو  داتـسا ، تایح  نامز  رد  هک  ریبک  يازریم  نادرگاش  زا  يرـال : دـیمحلادبع  خیـش   - 9

یقت دـمحم  ازریم  يهداز  رهاوخ  ریبـک و  يازریم  لوا  زارط  نادرگاـش  زا  مـالعا و  ياـملع  زا  دوخ  رـصع  رد  هک  راوـگرزب  نیا  1308 ق :)
ثحب تاریرقت  هلمج  زا  لوصا  هقف و  رد  يراثآ  ياراد  دوب ، يزاریـش  يداـبآزوریف  هللا  لـضف  ازریم  داـماد  قارع و  لالقتـسا  ربهر  يزاریش 

راوز هک  ییاج  رهطم ، مرح  برد  ود  نایم  فیرش ، قاور  رد  وا ، نفدم  دشابیم . هریغ  رجاتم و  ةولص و  تراهط و  باب  رد  گرزب  يازریم 
ازریم  - 11 [ . 235  ] دنوشیم سدـقم  مرح  دراو  هلبق  فرط  زا  هک  يراوز  هتبلا  تسا  عقاو  دنتـسیایم  اجنآ  رد  لوخد ، نذا  ندـناوخ  يارب 

دیـس همالع  گرزب و  يازریم  درگاش  يو  دـناهدرب ، مان  لماک  بیدا  اـسراپ و  هیقف  نوچ : یفاـصوا  اـب  وا  زا  م 1321 ق :)  ) یناجنز نسحم 
 - 12 [ . 236  ] تسا هدش  نفد  ارماس  فیرش  نحص  ياههرجح  زا  یکی  رد  هک  دوب  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  هللا  تیآ  یناهفـصا و  دمحم 

رـصع نوطـالفا  ار  وا  هک  تشاد  ماـت  رحبت  اوادـم  تباـبط و  ملع  رد  ناـنچ  دوب و  ریبک  يازریم  ردارب  م 1314 ق :)  ) يزاریـش هللادسا  ازریم 
، رعاش نآرق ، يراق  لئاضف ، تالامک و  عمجم  ياراد  راگزور و  يهبوجعا  هدش : هتفگ  يو  قح  رد  يدنه : نیسح  دیـس   - 13 دندیمانیم .

نیمظاک رهـش  رد  ازریم  تلحر  زا  سپ  تشاد ، تماقا  ارماس  هزوح  رد  زین  يو  دوب  هدـنز  گرزب  يازریم  ات  دوب ، زین  هیقف  یلوصا و  بیبط ،
مزع رگید  راـب  زین  وا  هحفـص 299 ] تفای و [  قنور  ارماس  هزوح  هرابود  يزاریـش  یقت  دـمحم  هللا  تیآ  نامز  رد  هک  نیا  ات  دـیزگ  تماـقا 

(: م 1310 ق  ) يرئاح یناهبهب  نیـسح  خیـش   - 14 [ . 237  ] تفاتش یقاب  يارـس  هب  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یکاخ  يارـس  اجنآ  رد  ارماس و 
[ . 238  ] دش هدرپس  كاخ  هب  ارماس  رد  درک و  تلحر  ازریم ، نامز  رد  هک  دوب  یقتم  یلضاف  اسراپ و  یملاع 

ارماس ياههناخباتک 

راوتسرهف یـصوصخ  یمومع و  يهناخباتک  دنچ  هب  اهنت  ام  تسا  هدوب  ارماس  رد  خـیرات  لوط  رد  يدایز  گرزب و  ياههناخباتک  کشیب 
ۀبتکم  » يوار دمحا  یمومع  يهناخباتک   - 2 هماعلا .» يداهلا  مامالا  ۀبتکم   » مالسلاهیلع يداه  ماما  یمومع  يهناخباتک   - 1 مینکیم : هراشا 
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يهناخباتک  - 4 هماعلا .» يزاریـشلا  ددجملا  ۀـبتکم   » يزاریـش نسح  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  یمومع  يهناخباتک   - 3 هماعلا .» يوارلا  دـمحا 
«. یناهفصالا یلعلادبع  ۀبتکم  ، » یناهفصا یلعلادبع  يهناخباتک   - 5 يرئاحلا .» ینیوزقلا  نیسح  مالغ  ۀبتکم   » يرئاح ینیوزق  نیـسح  مالغ 
هللا تیآ  يهناخباتک   - 8 يزاریشلا .» ۀبتکم   » يزاریش يهناخباتک   - 7 يزاریشلا .» رفعج  دیسلا  ۀبتکم   » يزاریش رفعج  دیس  يهناخباتک   - 6

يهنیجنگ هـک  هناـخباتک  نـیا  يروـن ، یجاـح  فورعم  ثدـحم  هناـخباتک   - 9 يزاریـشلا .» یقت  دـمحملا  ۀـبتکم   » يزاریـشلا یقت  دـمحم 
، دش هدنکارپ  يرون  ثدحم  لاحترا  زا  سپ  هحفص 300 ] تفای و [  لاقتنا  فجن  هب  ارماس  زا  یطخ و ... ياهباتک  زا  ولمم  دوب  ییاهبنارگ 

 - 10 درک . ءادـها  مق  مظعا  دجـسم  يهناخباتک  هب  دـیرخ و  يرون  موحرم  هثرو  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  ناـنچ 
مشاه يهناخباتک   - 12 يرکسع . ینارهط  دمحم  ازریم  يهناخباتک   - 11 ینارهط . دمحم  ازریم  دنزرف  رفعج  نیدـلامجن  ازریم  يهناخباتک 

. یشعرملا دیسلا  ۀبتکم   - 15 ۀسردملا . ۀبتکم   - 14 مالسلاامهیلع . نییرکسعلا  ۀبتکم   - 13 یئارماسلا .» ملعم  مشاه  ۀبتکم   » ییارماس ملعم 
يهناخباتک  - 18 ۀیئالبرکلا .» ۀینیـسح  ۀـبتکم  ، » ارماس میقم  ياهیئالبرک  يهینیـسح  يهناخباتک   - 17 نیرـشعلا . ةروث  نیعز  ۀبتکم   - 16

[ . 239 ... ] دوبع و خیشلا  ۀمالعلا  ۀبتکم   - 19 يدرجوربلا .» مامالا  ۀینیسح  ۀبتکم   » يدرجورب هللا  تیآ  يهینیسح 

لیصفت قیقحت و  يارب  ياهنزور 

خیرات رد  دـناوتیم  هک  تسا  دوجوم  يدایز  تالاقم  اهباتک و  هدـش ، هداد  عاجرا  اـهنآ  هب  شخب  نیا  رد  هک  یتـالاقم  اـهباتک و  زج  هب 
، تسا هدماین  باتک  نتم  رد  اهنآ  زا  يرکذ  هک  مینکیم  هراشا  تالاقم  اهباتک و  زا  هتـسد  نآ  هب  اهنت  شخب  نیا  رد  ام  دـتفا ، دـیفم  ارماس 
ار هلاقم  عجرم  كردم و  سپس  هلاقم ، ناونع  لوا  هک  بیترت  نیا  هب  تالاقم ، زا  سپس  دروآ و  میهاوخ  نایم  هب  يرکذ  اهباتک  زا  تسخن 

هحفص 301 ] میروآیم [ .

اهباتک

سنوی خیـش  دلج  هس  رد  ارماس  ۀـنیدم  خـیرات   - 2 ش .  1317 م /   1938 دادغب ، يرـضحلا ، یفطـصم  هتـشون  ارماس ، یف  ۀـبیغلا  باب   - 1
 - 4 يرجهلا ؟... ثلاثلا  نرقلا  لالخ  ارماس  یف  ةراضحلا  رهاـظم  ۀیـسایسلا و  ةاـیحلا   - 3 1347 ش . م /   1968 دادـغب ، یئارماسلا ، میهاربا 

6 اهثیدح ؟...» اهمیدق و  ارماس  تابتکم  ، » تابتکملا ملاع   - 5 دادغب ؟... یئارماسلا ، میهاربا  سنوی  خیش  ارماس ، یف  ءایلوالا  ۀمئالا و  دقارم 
سنوی ارماس ، یف  باقلالا  ءامـسالا و  ۀقیقح   - 7 اتیب . دادغب ، يرـصبلاراد -  ۀعبط  یئارماس ، میهاربا  سنوی  خیـش  ارماس ، ریاشع  خـیرات  - 

م و 1949  م  فراعملا 1948  ۀعبطم  ۀـسوس ، دـمحا  رتکد  دـلج ، ود  رد  هیـسابعلا ، ۀـفالخلا  دـهع  یف  ارماس  ير   - 8 یئارماس ؟... میهاربا 
نم ارماـس ،  - 10 ش .  1319 م /   1940 ءزج ، دـنچ  رد  همیدـقلا ، راثآلا  ۀـیریدم  تاروشنم  زا  ارماس ، تاـیرفح   - 9 ش . و 1328   1327

ۀلجم هسوس ، دمحا  میدـقلا ، ناورهنلا  عورـشم  ارماس و   - 12 فلتخم . ياههرامـش  رد  ارماـس  هلجم   - 11 هماعلا . راثآلا  ۀـیریدم  تاروشنم 
یلا بسن  امیف  يرولا  مـالعا   - 14 [ . 240  ] یکیکفلا قیفوت  ارماس ، خـیرات   - 13 م 1341 ش . زومت 1962  عباسلا  ددعلا  دـیدجلا ، قارعلا 

هحفص 302 ] 1994 م [ . ندنل ، یئارماس ، میهاربا  ارماس ،

یبرع نابز  هب  تالاقم 

يهلجم ارماس ، انراثآ :  - 2 دادغب . 1290 ش ، 1911 م /  ص 81 ، لوا ، هرامش  برعلا ، ۀغل  يهلجم  هیلاحلا ، ارماس  ۀیلاخلا و  ارماس  راثآ   - 1
ددع 39، رموس ، يهلجم  ارماس ، نع  ایفارغ  ویلبب   - 3 دادغب . 1348 ش ، 1969 م /  ، 218 ص 214 -  ددع 3 و 4 ، لاس 3 ، مالسالا ، ۀلاسر 

 - 5 ص 101 . ددع 27 ، لاس 14 ، یملعلا ، ثحبلا  يهلجم  ارماس ، ۀنیدم  طیطخت   - 4 دادغب . 1362 ش ، 1983 م /  ص 322 ، ، 2 ءزج 1 - 
...«، ءارماس یف  ةراضحلا  رهاظم  ۀیـسایسلا و  ةایحلا   » باـتک لوح   - 6 . 2 ءزج 1 -  ددع 37 ، رموس ، يهلجم  ارماس ، یف  ۀنایـصلا  بیقنتلا و 
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، ارماس یف  ۀیمالـسالا  ینابملا  راوسالا و  ۀغایـص  لوح  ۀسارد   - 7 دادغب . 1349 ش  م /   1970 ص 165 ، ددع 5 ، لاس 6 ، مالقالا ، ۀـلجم 
ج لاس 13 ، بادآلا ، ۀـیلک  هلجم  ارماس ، زرط  فراخز و   - 8 1361 ش . 1982 م /  ، 210 ص 206 -  ، 2 ج 1 -  ددع 38 ، رموس ، يهلجم 
1318 ش، م /   1939 ، 28 ص 31 -  ددع 8 ، لوا ، لاس  ۀـفاقثلا ، ۀـلجم  ارماس ،  - 9 هرهاق . رـصم ، 1330 ش ، م /   1951 ، 39 ص 1 -  ، 2

هصق  - 11 1363 ش . م /   1984 دادغب ، ص 95 و 104 ، ، 8 ددـع 7 ، یبعـشلا ، ثارتلا  نونفلا ، راثآلا و  خـیراتلا و  یف  ارماس   - 10 هرهاق .
، مسوملا ۀلجم  قارعلا ، یف  ۀمئالا  دقارم  قیدانـص   - 12 هرهاق . 1319 ش ، م /   1940 ص 203 ، ددع 344 ، لاس 8 ، ۀلاسرلا ، ۀلجم  ارماس ،

نامه قارعلا ، یف  ۀـسدقملا  تابتعلا  قئاثو   - 13 دنله . پاچ  1409 ق ، 1368 ش /  م /   1989 ص 595 و 602 ، لوا ، لاـس   3 ددع 2 - 
، رعشلا یف  ارماس   - 15 ۀـیبرعلا . عجارملا  یف  ارماس   - 14 . 262 ص 239 -  1410 ق ، مود ، هحفـص 303 ] لاس [  سماخلا ، ددعلا  مسوملا 

 - 17 تسا . هدمآ  ارماس  مسق  ج 12 ، هسدقملا ، تابتعلا  ۀـعوسوم  باتک  رد  هلاقم  هس  نیا  ۀـیبرغلا ، عجارملا  یف  ارماس   - 16 برع .) رعش  )
تاساردلا ۀسسؤم  ، 535 ص 507 -  لبقتـسملا ، رـضاحلا و  یـضاملا و  نیب  قارعلا  مالـسلاامهیلع ،... نییرکـسعلا  نیمامالا  ۀـنیدم  ءارماس 

، يدرولا یلع  رتکد  ات ص 102 ، ص 8 ، ج 3 ، ثیدحلا ، قارعلا  خیرات  نم  ۀیعامتجا  تاحمل  ارماس ، یلا   -... 18 اتیب . توریب ، ۀیمالسالا ،
هرامش 2 یبعشلا ، ثارتلا  ۀلجم  یئارماس ، میهاربا  سنوی  ءارماس ، یف  تاتابنلا  باشعالا و  ءامـسا   - 19 یضرلا . تاروشنم  مق ، 1371 ش ،
1327 ش، 1993 م /  لوا ، پاچ  نمؤملا ، یلع  ص 341 ، ج 1 ، رمجلا ، تاونـس  لیجدلا ، ۀلواحم   - 20 م 1349 ش .  1970 دادغب ، و 3 ،

ندنل . ةرسیملاراد ،

یسراف تالاقم 

بتکم هب  یشرگن   - 2 ص 35 و 37 و 40 . 1371 ش ، ، 50 يهرامش 51 -  هزوح ، هلجم  يزاریش ، یـضر  دیـس  هللا  تیآ  اب  هبحاصم   - 1
 - 5 ص 111 . ناـمه ، ارماـس ، يهزوح  يهجدوب   - 4 ص 101 . ناـمه ، ارماـس ، بـتکم  یهقف  شور   - 3 دـعب . هب  ص 80  نامه ، ارماـس ،
رد بالط  یقالخا  بیذهت   - 7 ص 134 . نامه ، یـسایس ، یعامتجا و  روما  ارماـس و  بتکم   - 6 ص 117 . نامه ، غیلبت ، ارماـس و  بتکم 

م 1230  ) یلالج نسحم  دیـس  اـنالوم  موحرم   - 9 فقو . يهمانلـصف  نادـیواج ، ثاریم  ارماس ) ( ؟...-  8 ص 299 . نامه ، ارماـس ، بتکم 
ناتسآ مشاه ، دمحم  همجرت  يوقن ، فراع  نیسح  دیس  ناتسکاپ ، هیماما  ياملع  هرکذت   - 10 هحفص 304 ] فجن [ .) ق ،  - 1396 ارماس - 

یناگدـنز و  » باـتک رد  رهـش ، نآ  رد  يو  هیریخ  ياـهراک  ارماـس و  يهزوـح  هـب  ازریم  ندیـشخب  قـنور   - 11 ص 249 . يوضر ، سدـق 
، نامه دوب ، ارماس  هب  فجن  زا  ار  ازریم  لایع  ازریم ، درگاش  هللا ، همحر  يرون  نیـسح  ازریم  جاح   - 12 ص 235 . يراصنا » خیش  تیصخش 
ج ناریا ، لاجر  لاح  حرش  دش ، هتشون  ارماس  هب  يریـسا  لاف  دهتجم  ربکا  یلع  دیـس  جاح  طسوت  نیدلالامج  دیـس  يهمان   - 13 ص 258 .

رقاب دمحم  دیس  يهمجرت  رفظم ، نیسح  دمحم  همالع  هعیـش ، خیرات  ارماس ، قارع ، رد  هعیـش   - 14 ص 1 . ج 4 ، ناـمه ، زین  ص 338 و  ، 3
[ . 241  ] نارهت یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  لوا 1368 ش ، پاچ  ص 175 ، یتجح ،

ناریا يدازآ  رد  نآ  شقن  ارماس و 

دمحم دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  نادرگاش  زا  یکی  تشون  تسد  نتم  شخب  نیا  رد  هنیمز ، نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  نونکا 
ترضح ناشیا  دنمورب  يهون  زا  لقن  هب  ار  ارماس  رد  ریبک  يزاریـش  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  شقن  دروم  رد  هرـس  سدق  يزاریش 

ریبک يزاریش  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  دسیونیم : يو  مییامنیم : نایب  هرـس  سدق  يزاریـش  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ 
هدهع هب  ارماس  زا  ار  مالـسا -  ناهج  هکلب  هعیـش -  تیعجرم  دـندومرفیم و  هرادا  يدـنمورین  يوق و  يهیملع  هزوح  ارماس  رد  هرـس  سدـق 
ناریا یلخاد  روما  رد  ناتسلگنا  يرامعتسا  ياهتلاخد  هرابرد  ار  دوخ  تیاکش  ناریا  مدرم  ینید و  عجارم  اهقف ، املع ، ور ، نیا  زا  دنتشاد .

هحفـص 305] دـندرب [ . ارماس  هب  يزاریـش  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  دزن  هب  تفرگیم ، تروص  وکابنت  یناـپمک  شـشوپ  ریز  هک 
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لک رد  ناشیا  دـندید . كرادـت  ار  یـشیدناهراچ  مزال  تامدـقم  مامت  هدـمآرب و  ییوجهراچ  رکف  رد  هیئاوکـش  ياههمان  تفایرد  اب  ناشیا 
ياهقف ياروش  سلجم  يروف  لیکـشت  ياضاقت  هدومن و  مالعا  هداعلاقوف  تلاـح  ارماـس  هیملع  هزوح  رد  صوصخلاـب  یملع و  ياـههزوح 
لیکشت ارماس  هیملع  هزوح  دیتاسا  زین  ناشیا و  سرد  ياملع  نامز و  نآ  راوگرزب  عجارم  زا  تمظع  اب  دنمورین و  یسلجم  دندومرف ، عجارم 

ماجنا زج  هب  يزاریـش  دـمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  شیامرف  هب  ناشیا  دـش . راک  هب  لوغـشم  هل  مظعم  تکرـش  اب  تفاـی و 
لوغـشم هام  ود  دنداد و  رارق  سلجم  رد  روضح  هب  فوطعم  ار  دوخ  تقو  يهیقب  سیردت  زامن و  يادا  لیبق  زا  هرمزور  یگدـنز  تارورض 

هار و ناوارف ، ياـهثحب  دـندوب . ناریا  مدرم  تاـجن  ناملـسم و  روـشک  ییاـهر  هراـبرد  سلجم  نآ  ناـگرزب  اـب  یجنـسرظن  رکف و  لداـبت 
هئارا اهتلاخد  نآ  هب  نداد  نایاپ  ناتسلگنا و  هنارگرامعتـسا  اج و  یب  ياهتلاخد  اب  هزرابم  یگنوگچ  تیفیک و  رد  نوگانوگ  ياهشور 

لامعتـسا هنوگره  مویلا   » زا ترابع  هک  ياهملک  دـنچ  طخ  کی  رد  اسر  هداس و  ترابع  رد  هدومن و  باختنا  ار  اهنآ  نیرتهب  ناـشیا  دـش و 
تارظن هدرک  ار  دوخ  راک  یبوخ  هب  عجارم  ياهقف  ياروش  سلجم  دـندرک . شنیزگ  دوب ، تسا » مالـسلاهیلع  نامز  ماما  اب  هبراـحم  وکاـبنت 

هللا تیآ  ترـضح  مایپ  شرازگ  هرداص و  يهینایب  مـالعا  رظتنم  یملع  ياـههزوح  يهمه  هداـمآ و  زیچ  همه  هدیـسر ، قفاوت  هب  عجارم  همه 
تمعن یلو  زا  یلوبق  رهم  دـییأت و  رظتنم  ایوگ  دـندرکیم ، للعت  نآ  مالعا  رد  گرزب  يازریم  دوخ  یلو  دـندوب . يزاریـش  يازریم  یمظعلا 
روضح بایفرـش  دیاش  ات  هدش  فرـشم  تبیغ  بادرـس  هب  ناهاگرحـس  ناشیا  دـندوب . هادـف  انحاورا  نامز  ماما  تیرـشب  ناهج  همه  دوخ و 

زا يزاریـش و  يازریم  سرد  ياملع  زا  یکی  هک  یکراشف  ياقآ  دوشیم : هتفگ  دـننک . تفایرد  ار  هیناـیب  مـالعا  يهزاـجا  هدـش و  ترـضح 
نییرکـسع تراـیز  يارب  حبـص  لوا  يزور  تـسا ؛ هدوـب  زین  روـبزم  سلجم  ناگدننکتکرــش  زا  هـک  ارماـس  هـیملع  هزوـح  زربـم  دـیتاسا 

دروخرب يزاریش  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  داتسا  ترـضح  هحفص 306 ] هب [  هار  رد  هک  دندشیم  فرشم  تبیغ  بادرـس  مالـسلاامهیلع و 
راهظا هینایب  مالعا  ریخأت  زا  دیاشگیم و  هلگ  هب  نابز  هتـساوخ و  ینخـس  هزاجا  داتـسا  رـضحم  هب  تدارا  ضرع  مالـس و  زا  سپ  دـننکیم .

رهم دـییأت و  رظتنم  تسا و  رتدـیدش  رتشیب و  همه  زا  نم  یتحاراـن  ینارگن و  دـیوگیم : وا  باوج  رد  داتـسا  ترـضح  دـننکیم . یتحاراـن 
زا هاگ  نآ  دش . تفایرد  راوگرزب  نآ  هزاجا  هدش و  بایفرش  زورما  هک  مدوب  مالسلاهیلع  نامز  ماما  دوخ  تمعن  یلو  زا  ار  راک  هجیتن  یلوبق 

مدرم همه  ناریا و  رـسارس  هب  تسا » مالـسلاهیلع  نامز  ماما  اب  هبراحم  وکابنت  لامعتـسا  هنوگ  ره  مویلا  : » بلاق رد  تیعجرم  مایپ  ارماس  رهش 
هـشیر دوـب ، نازوـس  هقعاـص  دـننام  راـکعمط  ناـگناگیب  هـب  تبـسن  ماـیپ  نآ  دیـسر . ناـگمه  تـسد  هـب  دـش و  غـالبا  گرزب  روـشک  نآ 

ار اج  همه  هک  دوب  یتمحر  ناراب  دننام  ناریا  ناملـسم  مدرم  هب  تبـسن  درک و  ینیـشنبقع  هب  روبجم  ار  نانآ  هدنازوس و  ار  نارگرامعتـسا 
تسد وکابنت  عون  همه  فرصم  هدافتـسا و  شورف ، دیرخ و  يروآعمج ، تشک ، زا  راختفا  رطاخ و  بیط  اب  همه  دیـشخب ، یمرخ  توارط و 
وکابنت هب  هچ  ره  هکلب  دـندرکن  شمیدـقت  ار  نایلق  طقف  هن  دـندرک ، نینچ  زین  هاش  نیدلارـصان  يارـسمرح  رابرد و  لـخاد  یتح  دندیـشک ،

رد ارـسمرح  مناخ  دیاشگیم . ضارتعا  هب  نابز  هدـش و  هتفـشارب  دـماشیپ  نیا  زا  هاش  نیدلارـصان  دـندرب . نیب  زا  هتـسکش و  تشاد  طابترا 
لامعتـسا هنوگ  ره  وا  درک ، لالح  وت  رب  ارم  هک  ییاقآ  نآ  اریز  هدم ، ناشن  یتحاران  دوخ  زا  یلیخ  شاب و  مارآ  بانج  دیوگیم : وا  باوج 

اهقف ياروـش  سلجم  شـشوک  شـالت و  يزاریـش و  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  صـالخا  یـشیدنارود و  هلب ، تسا . هدوـمن  مارح  ار  وکاـبنت 
عمج وکابنت  یناپمک  تسسگ . اهسیلگنا  هناملاظ  دقع  تسشن ، رمث  هب  ارماس  رهـش  زا  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هصاخ  تایانع  اب  مأوت  عجارم 

هحفص 307 ] دندش [ . دازآ  ناریا  ناملسم  مدرم  دش و 

گرزب يازریم  یشیدنارود  ارماس و 

هتفرگ و قنور  نآ  سأر  رد  يزاریش  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  نتفرگ  رارق  هینید و  هسردم  سیسأت  هیملع  هزوح  لیکـشت  اب  ارماس 
لقن هرس  سدق  يزاریش  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  دندش . ارماس  راپـسهر  مالـسلامهیلع  تیب  لها  مولع  ناگتفیـش  لیس 
داـماد دوـخ ، سرد  لـیمکت  زا  دـعب  هک  دوـب  ياهدازرجاـت  دـندوب ، هدـش  فرـشم  ارماـس  هب  ناـمز  نآ  رد  مـلع  ناـبلاط  زا  یکی  دـندومرف :
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هزوح و ياهسرد  یتخس  فرط  کی  زا  اریز  دربیم ، رس  هب  ارماس  رد  ار  یتخس  ناراگزور  دوخ  لیصحت  مایا  رد  وا  دش ، هاش  نیدلارـصان 
اب همه  اهیتخـس  اهراشف و  هنوگ  نیا  هب  وا  یئانـشآان  رگید  فرط  زا  یگهبلط و  قوقح  یمک  رثا  رد  يدام  رقف  یگدـنز و  راـشف  یفرط  زا 

هدرک و روبع  لداعت  دـح  زا  وا  شنزرـس  داقتنا و  دوب . هدرک  تحاران  هتفـشآ و  یگهبلط  راومهان  عاضوا  هب  تخـس  ار  وا  هداد و  تسد  مه 
هدـش هتـسخ  وا  هدـننز  تاداقتنا  وا و  تسد  زا  يزاریـش  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  یلام  يالکو  هک  يروط  هب  دوب ، هدومن  زواجت 

مشخ و دروم  ار  وا  هدومن و  عطق  ار  وا  قوقح  هک  دندرکیم  اضاقت  هنارـصم  ناشیا  زا  هدرب و  ناشیا  تمدخ  بترم  ار  نآ  شرازگ  دندوب و 
رذحرب ادیکا  وا  قوقح  عطق  زا  هدومن و  شرافـس  هیـصوت و  وا  اب  هلـصوح  ارادم و  هب  ار  نانآ  باوج  رد  هل  مظعم  دـنهد . رارق  دوخ  بضغ 

ياقآ نیا  دنتشاد . وا  یتحاران  یگتفشآ و  شکورف  رد  یعس  دندرکیم و  دروخرب  مارتحا  ینابرهم و  هب  وا  اب  زین  هل  مظعم  دوخ  دنتشادیم .
رد ددرگیمرب و  نارهت  دوخ  راید  هب  ارماس  زا  تیناحور  ملع و  لها  سابل  هب  ندـش  رختفم  هزوح و  فراعتم  ياهسرد  مامتا  اب  هدازرجاـت 

يهصق ددرگیم و  يرپس  نامز  دوشیم . هاش  نیدلارصان  داماد  هدرک و  يراگتساوخ  هاش  نیدلارصان  زا  يرتخد  وا ، یعامتجا  تیعقوم  رثا 
هک هاش  نیدلارـصان  ددرگیم . مالعا  يزاریـش  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  طسوت  ارماس  زا  وکاـبنت  لامعتـسا  میرحت  دـیآیم و  شیپ  وکاـبنت 

یثنخ رد  یعـس  هتفرگ و  نآ  لباقم  رد  داضم  فقوم  دوش  هحفص 308 ] عقاو [  دوخ  هروصتم  عفانم  ررـض  هب  اوتف  نیا  تسا  نکمم  دنیبیم 
اهقف و املع  همه  هک  دوشیم  یـسلجم  لیکـشت  راتـساوخ  دوخ  داماد  طسوت  اتـسار  نیا  رد  دنکیم . نآ  ندرک  گنر  مک  اوتف و  رثا  ندرک 
هک دـندوب  عـمج  مه  رود  نارهت  عـجارم  اـهقف و  ياـملع  همه  ددرگیم و  لیکـشت  یـسلجم  دنـشاب . هتـشاد  تکرـش  نآ  رد  نارهت  عـجارم 

همه لاؤس  کی  حرط  اب  هاش  نیدلارصان  دش ، هتسارآ  رقتسم و  مارآ و  سلجم  یتقو  فراعت  مالس و  زا  دعب  دوشیم . دراو  هاش  نیدلارـصان 
زا یتیاور  نینچ  نیا  ایآ  دیوگیم : دوخ  صاخ  یکریز  اب  نیرضاح و  هب  ندروآ  ور  اب  وا  دریگیم . شلاچ  هب  ار  سلجم  رد  رضاح  ياملع 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مارح  ۀمایقلا و  موی  یلا  لالح  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لالح  : » دندومرف ترـضح  هک  هدش  لقن  مرکا  ربمایپ 

، نیاربانب تفگ : مامت  تحاقو  تحارص و  اب  درک و  هفاضا  وا  دمآ ، تبثم  باوج  ار  لاؤس  یتقو  هن . ای  تسا  حیحص  ۀمایقلا .» موی  یلا  مارح 
؟ دـیوگب دـهاوخیم  هچ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شیاـمرف  لـباقم  ارماـس  رد  دوخ  میرحت  ياوتف  اـب  يزاریـش  نسح  دـمحم  ازریم 
هدوب و هاش  نیدلارـصان  داماد  هک  هناخ  بحاص  سلجم و  بحاـص  هک  دـندنام  رظتنم  هتفر و  ورف  یـشوماخ  رد  همه  سلجم  رد  نیرـضاح 

داماد سلجم و  نابزیم  تسا  هناخ  بحاص  هک  نیا  هوالع  هب  وا  اریز  دهدیم ، هاش  هب  ار  یخساپ  باوج و  هچ  دنتـسه  وا  نامهیم  همه  نانآ 
یناحور داماد  یـشوماخ ، توکـس و  زا  نیگنـس  یتاظحل  زا  سپ  دنک . عورـش  وا  دـیاب  ار  باوج  دـشابیم و  زین  هاش  نیدلارـصان  یناحور 

تفر و هناشن  دوخ  نانخس  اب  ار  هاش  نیدلارـصان  دوخ  نز  ردپ  هب  هک  یلاح  رد  ار  ینخـس  هتـشر  تسکـش و  ار  یـشوماخ  هاش  نیدلارـصان 
کی ناونع  هب  میراد  عقوت  یلاع  بانج  زا  هک  تسا  نیا  تهج  هب  میدومنن  فقوم  ناـیب  میـشوماخ و  ینیبیم  هک  اـم  اترـضح ! ـالعا  تفگ :

اب دیشاب  هتـساوخ  هچنانچ  دییامن و  مالعا  نایب و  میرحت  ياوتف  هب  تبـسن  ار  دوخ  بسانم  قفاوم و  فقوم  دیلقت  عجرم  وریپ  ناملـسم و  هاش 
ام دـیآیم  امـش  اب  زیتس  گـنج و  هب  هک  يدارفا  نیلوا  دیـشاب ، هتـشاد  بساـنم  ریغ  هحفـص 309 ] داـضم و [  فقوم  هدرک و  تفلاـخم  نآ 

بل ریز  همزمز  مامت و  یتحاران  اب  دونـشب  باوج  هنوگ  نیا  يو  یناحور  داماد  زا  هک  تشادن  ار  عقوت  نیا  ادبأ  هک  هاش  نیدلارـصان  میتسه .
هناسویأم هدروخ و  تسکـش  دوخ  یناحور  داماد  هناـخ  زا  هتفگ و  كرت  ار  سلجم  يدـمآرد  اـم  نمـشد  یلو  میتساوخ  کـمک  ار  وت  هک 

اب دوب  هدش  وا  هتفیش  وا  اب  ازریم  يراتفر  شوخ  رثا  رد  دوب و  يزاریش  يازریم  تخـسرس  دقتنم  ینامز  هک  هدازرجات  یناحور  تشگ . جراخ 
هدرک و يریگولج  ناناملـسم  هملک  تدـحو  رد  قیمع  تیاکـش  کـی  لوصح  زا  هاـش  ینکفاهقرفت  هشقن  لـباقم  رد  دوخ  هناعاجـش  فقوم 
رد ددرگ . هدایپ  ناریا  گرزب  روشک  رـساترس  دنک و  زاب  ناریا  ناملـسم  مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  ياج  یبوخ  هب  میرحت  ياوتف  هک  هدـش  ببس 

یلک هب  وکابنت  هدافتـسا  زا  مدرم  رگید  دـنداد و  لغـش  رییغت  وکابنت ، نارجات  دـندنازوس ، ار  دوخ  تالوصحم  وکابنت ، نازرواشک  لاـس  نآ 
هب رجنم  تیعضو  هک  دوب  نیا  هاش  ینکفاهقرفت  هسیسد  لباقم  یگداتـسیا  یلدمه و  تدحو  نیا  هجیتن  دندرک . اهر  ار  نآ  هدیـشک و  تسد 
نآ رد  رـضاح  ياملع  زا  یکی  دـش . ناریا  ییاهر  وکابنت و  يرامعتـسا  ناـمیپ  ندیـشاپ  اـهنآ و  طوقـس  یـسیلگنا و  ياـهیناپمک  تسکش 
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هللا تیآ  يارب  ياهمان  رد  لیصفت  هب  ار  هاش  نیدلارصان  داماد  هدازرجات و  یناحور  هناعاجـش  فقوم  سلجم و  نآ  يارجام  ییاذک  سلجم 
، ددرگیم علطم  ارجاـم  لـک  زا  دـسریم و  هل  مظعم  تسد  هب  هماـن  یتقو  دتـسرفیم . ارماـس  هب  هدرک و  شرازگ  يزاریـش  يازریم  یمظعلا 

داماد هدازرجات و  یناحور  مان  هک  نیا  نودـب  يزمر و  صخـش  کی  ناونع  هب  ار  ارجاـم  هدـیبلط و  ار  دوخ  یلاـع  يـالکو  ناـیاقآ  ناـشیا ،
هناصلخم هناعاجش و  فقوم  زا  دنوشیم و  هدزتفگش  همه  نایاقآ  ارجام  ندینش  زا  دننکیم . حیرـشت  نانآ  يارب  دربب ، ار  هاش  نیدلارـصان 

: دیوگیم هدرک  ور  نایاقآ  هب  هل  مظعم  هاگ  نآ  دننادیم . رکـشت  شیاتـس و  قحتـسم  ار  وا  هدرک و  دیجمت  ریدـقت و  هاش  هب  هدـنهد  باوج 
هل مظعم  تسیک ؟ دییامرفب  دـنیوگیم : نایاقآ  هحفـص 310 ] تسیک [ ؟ ارجام  نیا  رد  هناعاجـش  فقوم  بحاص  هدنهد و  باوج  دینادیم 

باوج بحاص  دینیبب  دیناوخب و  ار  همان  ناتدوخ  دـنیامرفیم : هدرک و  نانآ  میدـقت  هدروآ  رد  ار  یلاسرا  همان  دـنربیم و  تسد  باوج  رد 
نامه هاش  هب  هدـنهد  باوج  هک  دـنوشیم  هجوتم  یتقو  دـنیامنیم . هعلاـطم  ار  نآ  باتـش  قاـیتشا و  اـب  هدوشگ و  ار  هماـن  ناـیاقآ  تسیک .

يزاریش يازریم  یـشیدنارود  هب  دننکیم و  بجعت  رایـسب  هاش -  داماد  هدازرجات و  یناحور  ینعی  هدوب -  يزاریـش  ازریم  هب  دقتنم  یناحور 
دنیامنیم . ناعذا  فارتعا و 

نآرق تایآ  يدیلک  تفرعم  ارماس و  يزاریش ، يازریم 

نآ هیملع  هزوح  سأر  رد  يزاریش  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  مالـسا  يایند  دیقف  عیـشت  ناهج  گرزب  عجرم  نتفرگ  رارق  اب  ارماس 
زا دندومرف : هرس  سدق  يزاریـش  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تفرگ . رارق  تیعجرم  ناگتفیـش  نادلقم و  ياوأم  دصقم و 

فرشم ارماس  هب  قارع  يهسدقم  تابتع  ترایز  دوخ و  عجرم  رادید  يارب  هک  دندوب  یناریا  رجات  راهچ  نادنموزرآ  ناگتفیـش و  نآ  هلمج 
بوجو هرابرد  هدافتسا  گرزب  يازریم  زا  دندوب  هدشن  فرشم  جح  هب  هک  نانآ  دوشیم و  جح  ياههام  اب  فداصم  نانآ  ترایز  دنوشیم ،

ادـخ هناخ  ترایز  هب  نتفر  جـح و  ماـجنا  هب  میمـصت  ناـنآ  دـنهدیم . اوتف  ناـنآ  رب  جـح  بوجو  هب  تعاطتـسا و  ناـشیا  دـننکیم و  جـح 
يازریم زا  دـندوب ، هدروآ  دوخ  هارمه  يداـیز  لاوـما  هک  نآ  تهج  هب  دنتـشادن  جـح  يارب  لـماک  یگداـمآ  هک  اـجنآ  زا  یلو  دـنریگیم ،

یکی گرزب  يازریم  دنوش . هکم  راپس  هر  دنراپـسب و  تناما  هب  وا  دزن  ار  دوخ  لاوما  ات  دننک  یفرعم  ار  یـصخش  دننکیم  شهاوخ  گرزب 
جاح دزن  ار  دوخ  لاوما  گرزب  يازریم  ییامنهار  اب  ناـنآ  دـننکیم . یفرعم  راـک  نیا  تهج  رفعج  جاـح  ماـن  هب  ار  دوخ  یلاـم  يـالکو  زا 

دادرتسا يارب  رفعج  جاح  غارـس  هب  دـننکیم و  تعجارم  ارماس  هب  جـح  رفـس  زا  یتقو  دـنوشیم ، فرـشم  جـح  هب  هتـشاذگ و  تناما  رفعج 
تشاددای لماک  تاصخشم  اب  ار  نانآ  ياهتناما  اما  هتفر ، هحفص 311 ] ایند [  زا  رفعج  جاح  هک  دنوشیم  ربخاب  دنوریم  دوخ  ياهتناما 

دوجوم نآ  زا  يرثأ  ربـخ و  هدوب  شزرا  اـب  تمیق و  نارگ  رهاوـج  کـی  هک  ناـنآ  زا  یکی  تناـما  زج  دوـب ، هدوـمن  طبـض  تبث و  هدرک و 
فیلکت بسک  دـیامنیم و  هعجارم  گرزب  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هب  دوـخ  تناـما  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  رجاـت  نآ  تـسین .

هیآ نیا  وش و  فرـشم  فرـشا  فجن  هب  دـنیامرفیم : دـنهدیم و  رجات  نآ  هب  هتـشون و  ار  دـیجم  نآرق  زا  ياهمیرک  هیآ  ناـشیا  دـننکیم .
وا زا  هاگ  نآ  دـنروآیم و  امـش  تاقالم  هب  ار  رفعج  جاح  لکوم  هکئالم  هک  نآ  ات  اـمن  رارکت  ناوخب و  فجن  مالـسلا  يداو  رد  ار  همیرک 
هیآ هتفر و  مالـسلا  يداو  هب  ددرگیم و  فرـشم  فرـشا  فجن  هب  هتفرگ و  يزاریـش  يازریم  زا  ار  هتـشون  رجات  نک . هبلاطم  ار  دوخ  تناما 

هدومن و تعجارم  گرزب  يازریم  دزن  ارماس  هب  یلاخ  تسد  دوشیمن و  رفعج  جاح  زا  يربخ  یلو  دیامنیم ، رارکت  دناوخیم و  ار  همیرک 
هیلا انا  انا هللا و   ) همیرک يهیآ  هدـش و  لاح  ناشیرپ  رجات  نیا  شرازگ  ندینـش  اب  يزاریـش  يازریم  دـنکیم . ربخاب  راـک  هجیتن  زا  ار  ناـشیا 

مالـسلا يداو  رد  ار  ناـشیا  هک  لاـح  دـنیامرفیم ، هدروآ و  يور  رجاـت  هب  سپـس  دـنیامنیم . رارکت  هدرک و  يراـج  ناـبز  رب  ار  نوعجار )
هبلاطم وا  زا  ار  دوخ  تناما  يدرک و  تاـقالم  ار  وا  یتقو  ینک ، تاـقالم  ار  ناـشیا  اـجنآ  تفر و  توهرب  يداو  هب  دـیاب  يدومنن ، تاـقالم 
يازریم هاگ  نآ  تسا . ناراکهانگ  ياـج  توهرب  يداو  اریز  دـندروآ ؟ توهرب  يداو  هب  ار  وا  ارچ  ینکیم : لاؤس  وا  زا  نمـض  رد  يدومن 

یئامنهار قبط  رجات  دنوشب ، رفعج  جاح  رادید  هب  قفوم  دناوخب و  يداو  نآ  رد  ار  نآ  ات  دـنهدیم  وا  هب  هتـشون و  ار  ياهمیرک  هیآ  گرزب 
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تاقالم دوب  وا  ياپ  تسد و  هب  نیشتآ  ریجنز  لغ و  هک  یلاح  رد  رفعج  جاح  اب  توهرب  يداو  رد  ماجنارس  هدومن و  راتفر  يزاریش  يازریم 
رد ار  تناما  هدرک و  شومارف  وا  تناما  تشاددای  زا  وا  هک  درادیم  راهظا  دنکیم و  یهاوخ  ترذـعم  رجات  زا  رفعج  جاح  ادـتبا  دـنکیم .

دناسریم وا  هب  ار  گرزب  يازریم  مایپ  رجات  هاگ  نآ  هدومن . ناهنپ  تسا  هچغاـب  نآ  هحفـص 312 ] رد [  هک  یتخرد  ياپ  دوخ  لزنم  هچغاب 
باصق تهج  هب  دهدیم : خساپ  رفعج  جاح  دندروآ ؟ توهرب  يداو  هب  ار  امـش  ارچ  منک : لاؤس  امـش  زا  دـندومرف : ناشیا  هک  دـیوگیم  و 

نم زا  ار  لحم  باصق  هک  ناسرب  ناشیا  هب  ارم  شهاوخ  نک و  غالبا  يزاریـش  يازریم  تمدخ  ارم  مالـس  دـنکیم : هفاضا  سپـس  ناملحم .
. دناسریم ناشیا  عالطا  هب  ار  راک  شرازگ  هدیـسر و  يزاریـش  يازریم  تمدـخ  ارماس  هب  رجات  دریگیم و  نایاپ  تاقالم  دـنادرگ . یـضار 
هب رجات  دنهدب و  رجات  هب  هدروآرد و  تخرد  ياپ  زا  ار  رجات  تناما  دنیوگیم : دوب  هداد  رفعج  جاح  هک  یسردآ  قبط  لوا  گرزب  يازریم 

هجاوم یتقو  باصق  دنیامن . دونشوخ  یضار و  رفعج  جاح  زا  ار  وا  ات  دنوشیم  لحم  باصق  لزنم  راپسهر  هنابـش  مود : دسریم . دوخ  لام 
هب نابز  هنارختفم  دراذـگیم و  جرا  هتـشاد و  یمارگ  ار  ناشیا  مودـق  دوشیم ، دوخ  لزنم  هب  يزاریـش  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ندـمآ  اـب 

چیه دـیوگیم : دوشیم و  هتفـشآرب  باصق  دربیم  ار  رفعج  جاح  مان  باصق  دزن  گرزب  يازریم  هک  نیمه  یلو  دـیاشگیم ، دـمآ  شوخ 
دنناوتب دیاش  ات  دننکیم  لاؤس  نایرج  هصق و  لصا  زا  دنوشیم و  ایوج  ار  ببس  يزاریش  يازریم  دش . مهاوخن  یضار  رفعج  جاح  زا  تقو 

دوب ام  زربم  يهیاسمه  رفعج  جاح  هک  اجنآ  زا  دـیآیم و  راگتـساوخ  مرتخد  يارب  دـیوگیم : باصق  دـنیامن . هجلاـعم  ار  لکـشم  هشیر  زا 
مرتخد هک  هتشاد  رظن  هدرکیم و  رکف  ای  هدنارورپیم ، رس  رد  هک  وا  دننکیم  لاؤس  وا  زا  نامرتخد  تلاصا  تباجن و  هرابرد  ناراگتـساوخ 

نانآ دنکیمن و  نایب  ار  تقیقح  عقاو  رد  شیاتس و  فیرعت و  دهدیم ، نانآ  هب  ییالابرـس  باوج  دریگب  شدنزرف  يارب  هجوز  ناونع  هب  ار 
مرتخد هدوبن و  مرتخد  اـب  جاودزا  ناـهاوخ  ردـپ  هتـساوخ  مغر  هب  مه  شدـنزرف  هدـش و  فرـصنم  يراگتـساوخ  زا  وا  يالابرـس  باوج  زا 
گرزب يازریم  موشیمن . یـضار  رفعج  جاح  زا  زگره  نم  اذل  تسا . هدـنام  یقاب  نم  هناخ  رد  رهوشیب  هحفص 313 ] لاح [  هب  ات  هرخالاب 
باصق هب  يور  هتـشادرب و  رـس  سپـس  هدرک ، گنرد  یمک  هتخادـنا و  ریز  هب  رـس  دـندرگیم  عالطا  اـب  نآ  زا  دنونـشیم و  هک  ار  ناـیرج 

دقع امـش  هزاـجا  اـب  هدرکن  جاودزا  زونه  هک  نـالف  مدـنزرف  يارب  هجوز  ناونع  هب  نـآلا  نیمه  ار  امـش  رتـخد  نم  دـنیامرفیم : دـننکیم و 
يازریم هللا  تیآ  تیب  اـب  تلـصو  راـختفا  يزارفارـس و  نیا  عـقوت  زگره  هک  باـصق  دـیوشیم ؟ یـضار  رفعج  جاـح  زا  امـش  اـیآ  منکیم ،

نامه رد  مشابیم . زین  رختفم  دنلبرس و  تلصو  نیا  زا  مدش و  یضار  رفعج  جاح  زا  هلب  دیوگیم : باوج  رد  هلصافالب  تشادن  ار  يزاریش 
راک نیا  اب  دوشیم و  وا  دـنزرف  هجوز  يزاریـش و  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  سورع  باصق  رتخد  دوشیم و  هدـناوخ  یعرـش  دـقع  سلجم 

سورع ار  باصق  رتخد   - 2 دننکیم . داماد  ار  دوخ  دنزرف   - 1 دننکیم : ار  لکشم  دنچ  جالع  گرزب  يازریم  هنالقاع  یـشور  هناربدم و 
نینمؤم هاگیاج  هک  مالـسلا  يداو  هب  هداد و  تاجن  تسا  ناراکهنگ  هاگیاج  هک  توهرب  يداو  يراتفرگ و  زا  ار  رفعج  جاح   - 3 دننکیم .

دندش رکذتم  ناتساد  نیا  رخآ  رد  هک  هرس  سدق  يزاریش  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  شیامرف  هب  يرآ ، دناهدیـشخب . اقترا  تسا ،
ریبدـت تمه و  زا  دـیامن و  یگدیـسر  دوخ  باسح  هب  دریگب  تربع  ناسنا  دـیاب  تسا و  قیقد  ترخآ  باـسح  ردـق  نیا  يرآ  هک : دوب  نیا 

تخومآ . تمکح  سرد و  دیاب  زین  يزاریش  يازریم 

ینیسح نارادازع  ارماس و 

يزاریش يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  دوخ  دج  راتفر  هار و  همادا  رد  هرس  سدق  يزاریش  دمحم  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
هحفـص 314] مرح [  ندروآرد  تبرغ  زا  يارب  دنتـشادیمرب و  مدـق  ارماـس  رد  عیـشت  هعیـش و  ياـههناشن  تیوقت  اـیحا و  هب  تبـسن  گرزب 

 - یلعم يالبرک  راجت  اصوصخم  راجت -  زا  يدارفا  ناشیا  دندومنیم . يزیرهمانرب  نانآ  ترایز  هب  نداد  قنور  مالسلاامهیلع و  نییرکـسع 
مالسلاامهیلع نییرکسع  مرح  نارئاز  ینیسح و  نارادازع  يور  رب  ار  نآ  ياهبرد  دنیامن و  سیسأت  ارماس  رد  ياهینیسح  ات  درک  قیوشت  ار 

برد تسار  تسد  فرط  هب  عقاو  مالسلاامهیلع  نییرکسع  مرح  کیدزن  ياهلحم  رد  للجم  ياهینیسح  تاقیوشت  نآ  رثا  رب  دنراد ، هگن  زاب 
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هک يزاریش  يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  يهیملع  هسردم  لباقم  هطقن  رد  تسرد  ینعی  دش . يزادناهار  تفای و  سیسأت  فیرش  نحص  يهلبق 
عورـش ار  دوخ  تیلاعف  اهییالبرک  يهینیـسح  ماـن  هب  هینیـسح  نیا  تشاد . رارق  تسا  عقاو  فیرـش  نحـص  هلبق  برد  پچ  تسد  فرط  هب 

جاح یمظعلا  هللا  تیآ  قیوشت  هب  هک  ناضمر  كرابم  هام  اصوصخم  دوب  یبهذم  ینید و  تابسانم  مایا  رد  دوخ  تیلاعف  جوا  دهاش  هدرک و 
زامن نایاپ  زا  دـعب  هزور  همه  ار  نارئاز  هک  دوب  هدـش  لیکـشت  ییاهتئیه  ناـشیا  کـمک  ییاـمنهار و  هرـس  سدـق  يزاریـش  دـمحم  دـیس 

فیرـش نحـص  فارطا  رد  هک  يدایز  ياهسوبوتا  طسوت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  نحـص  رد  يزاریـش  یمظعلا  هللا  تیآ  تعاـمج 
ار نانآ  همه  هدامآ و  ارماس  ياهییالبرک  هینیـسح  رد  يرحـس  راطفا و  دـندرکیم ، لقتنم  ارماس  هب  یلعم  يالبرک  زا  دـندوب  هدرک  زکرمتم 

مالـسلاامهیلع نییرکـسع  لصفم  ترایز  دـندومنیم . مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  تکربرپ  ناوخ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هرفـس  نامهیم 
هب هدـمآ و  لئان  ار  نیمظاک  ترایز  هار و  طـسو  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  دـنمورب  دـنزرف  دـمحم  دیـس  تراـیز  نینچمه  تبیغ و  بادرس 

مهد ماما  تداهـش  مایا  نآ  رب  هوالع  درکیم ، ادیپ  همادا  ضیف  رپ  همانرب  نیا  ناضمر  كرابم  هام  يهمه  رد  دنتـشگیم . زاب  یلعم  يالبرک 
زا يزاریـش  یمظعلا  هللا  تیآ  یئامنهار  هیـصوت و  هب  يداـیز  يرادازع  ياـهتئیه  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  ماـما  تداهـش  ماـیا  نینچمه  و 

يرادازع هتفر و  ارماس  هب  هادـف  انحاورا  نامز  ماما  سدـقم  تحاس  هب  يراوگوس  تیلـست و  ضرع  يارب  فرـشا  فجن  زا  یلعم و  يالبرک 
زاب یلعم  يالبرک  هب  ناراوگرزب  نآ  یسوبهبتع  ترایز و  زا  سپ  هداد و  ماجنا  فیرش  نحص  مالسلاامهیلع و  نییرکسع  مرح  رد  یلـصفم 

، دشیم رتشیب  رتشیب و  يزاریش  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  قیوشت  تمه و  هب  زور  هب  زور  اههمانرب  نیا  هحفص 315 ] دنتشگیم [ .
نیملسم مالسا و  نانمشد  درکیم . رارقرب  نانآ  نیب  يرتمکحم  يردارب  دحتم و  ار  هعیـش  ینـس و  درکیم . ادیپ  يرتنوزف  تمظع  قنور و 
تداهـش مایا  يراوگوس  ياهتبـسانم  زا  یکی  رد  يرادازع  مسارم  نایاپ  زا  دعب  هاگان  دندش . ینیچهئطوت  لوغـشم  هدرکن و  لمحت  ار  نآ 

نایم زا  ناینـس  يافلخ  هب  ییوگدـب  رد  زیمآکـیرحت  نکفاهقرفت و  هتـساوخان  ییاهراعـش  دـشیم ، اـپرب  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  نیماـما 
زین ییاهراعشا  اهدایرف و  افلخ  دض  ياهراعش  اهدایرف و  لباقم  رد  يروف  دش . نکفا  نینط  دنلب و  ارماس  رهش  زکرم  رد  رادازع و  تاجهتسد 

حورجم یمخز و  ياهدـع  دـندش و  ناراب  گنـس  نیفرط  نآ  لابند  هب  تشگ و  دـنلب  نایعیـش  موصعم  كاپ و  ناـماما  هیلع  ناـیم  ناـمه  زا 
يارب هبقرتم و  ریغ  ثداوح  نیا  یپ  رد  دـندومرفیم : هرـس  سدـق  يزاریـش  یمظعلا  هللا  تیآ  دـش . رارکت  لاس  ود  یکی  هنتف  نیا  دنتـشگ و 

هب ار  هجیتن  دـننک و  یبایهشیر  ار  نآ  هدرک و  لاـبند  ار  هصق  میتساوخ  هتفرگ و  کـمک  ناتـسود  یتئیه و  دارفا  یـضعب  زا  نآ  ندرک  راـهم 
داحتا و نیا  لمحت  قارع  رد  ناتـسلگنا  ریپ  رامعتـسا  ترافـس  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  یبایهشیر  قیقحت و  زا  سپ  نانآ  دـنناسرب . عالطا 

مه رب  يارب  ار  دوخ  نارودزم  زا  هدع  کی  نک » ییاقآ  نکفا و  هقرفت   » دوخ فورعم  يهدعاق  قبط  اذل  هتشادن ، ار  ینـس  هعیـش و  یتسیزمه 
رـس ار  زیمآکیرحت  داضتم و  ياهراعـش  هنوگ  نیا  رادازع  ناونع  هب  هداد  اج  نارادازع  نایم  ار  دوخ  اـت  هداتـسرف  يرگبوشآ  مظن و  ندز 
نیا يرآ ، دـنهد . ناـیاپ  يرادازع  ازع و  هب  دـنزاس و  روهلعـش  ناـنآ  نیب  ار  هقرفت  هنتف و  شتآ  هدز و  مه  رب  نارادازع  ازع و  مظن  اـت  دـنهد 

ییامنهار اب  رگا  صوصخلاب  نارادازع  ینیسح و  رئاعش  ناناملسم و  تدحو  زا  ناتسلگنا  ریپ  رامعتسا  صوصخلا  یلع  نارگرامعتسا  هنوگ 
، یلب هحفـص 316 ] دـنراد [ . نآ  ندرب  نیب  زا  ندز و  مه  رب  رد  یعـس  كانمیب و  دـشاب  هدوب  يزاریـش  نادـناخ  دـننام  نید  عجارم  اـملع و 

ازریم یمظعلا  هللا  تیآ  تسد  هب  هک  ناریا  رد  وکابنت  يهصق  دننام  ار  ینیگنـس  ياههبرـض  يزاریـش  نادناخ  زا  هک  ناتـسلگنا  ریپ  رامعتـسا 
نارگلاغشا هیلع  داهج  ياوتف  زا  قارع  رد  ناشتسکش  راب و  تلذ  جورخ  يهصق  دننام  تفرگ و  ماجنا  گرزب  يازریم  يزاریش  نسح  دمحم 

هللا تیآ  ییامنهار  هب  هک  ینیـسح  نارادازع  دض  يزیگناهنتف  يرگبوشآ و  هب  هدید ؛ يزاریـش  یقت  دمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  طسوت 
رفاک بزح  مادص و  دوخ ؛ نارودزم  یماظن  ياتدوک  کی  طسوت  هکلب  دندرکن ، افتکا  هدوب ، هرس  سدق  يزاریش  دمحم  دیس  جاح  یمظعلا 

نادـناخ زا  صوصخلا  یلع  هعیـش و  تیناحور  زا  صخـألاب  قارع  هعیـش  مدرم  راـگزور  زا  راـمد  هدـناسر و  تموکح  هب  قارع  رد  ار  ثعب 
اهنآ زا  یکی  هک  رایـسب  یتایانج  دنتـسین و  رادرب  تسد  دیـشخب ، تلذ  يراوخ و  لاعتم  يادخ  ار  مادص  هک  مه  لاح  دـندروآرد . يزاریش 

تخانش اهتلم و  يرادیب  اب  میراودیما  دنریگیم . هتفرگ و  قارع  هعیش  مدرم  زا  ماقتنا  هدروآ و  دوجو  هب  تسا  جرم  جره و  یـشکهعیش و 
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زا یکی  یلاعت  هللا  ءاـش  نا  دـنادرگرب  ناناملـسم  هب  ار  ییاـقآ  تزع و  هتفرگ  ماـقتنا  ناـملاظ  زا  لاـعتم  يادـخ  نارگرامعتـسا  ياـهگنرین 
هحفص 319 ] مرکملا 1427 [  لاوش  هرس 15  سدق  يزاریش  دمحم  دیس  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نادرگاش 

نونکات هتشذگ  زا  ارماس  هسدقم  هناتسآ 

هتشذگ رد  ارماس  يهسدقم  يهناتسآ 

هراشا

مه تسا . مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  مالسلاهیلع و  يداه  ماما  ترضح  رون  ياوشیپ  ود  رهطم  نفدم  ارماس  هسدقم  يهناتسآ 
يداـه ماـما  دـنزرف  نیـسح  مالـسلااهیلع ، نوتاـخ  همیکح  مالـسلاهیلع ، يرکـسع  نسح  ماـما  رـسمه  مالـسلااهیلع  سجرن  يهربـقم  نـینچ 

، يدهملا ۀبیغ  هب  فورعم  بادرس  هناتسآ  یبرغ  علـض  رد  دراد . رارق  هناتـسآ  نیا  رد  يرفعج  مشاهوبا  و  [ 242  ] باذک رفعج  مالسلاهیلع ،
تسا . عقاو  ناهج  نایعیش  مهدزاود  ماما  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  يربک  تبیغ  لحم 

ارماس يهناتسآ  لوا  ترامع 

ترضح تشگ و  نفد  شیوخ  يهناخ  رد  تداهش  زا  سپ  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  هک  نیقیرف  ياملع  نیب  تسا  یلماک  رظن  قافتا 
هماع بتک  زین  و  داشرا »  » و یفاـک »  » تاـیاور نتم  زا  هچناـنچ  دـندوب و  هدومرف  يرادـیرخ  ینارـصن  بوقعی  دـنزرف  لـیلد ، زا  ار  هناـخ  نیا 
هحفص دریگیم [ . رب  رد  ار  ترضح  نآ  يهناخ  يزورما ، فیرش  نحـص  یمامت  ارهاظ  هدوب و  عیـسو  رایـسب  هناخ  نیا  ددرگیم ، هدافتـسا 

سپ دندومن و  نفد  دوخ  يهناخ  طسو  رد  ار  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترضح  سدقم  رکیپ  هک  هتشگ  حیرـصت  نینچ  خیرات  نوتم  رد  [ 320
نآ فارطا  رد  نوچ  یلو  دندرپس . كاخ  هب  شردپ  فیرش  ربق  بنج  رد  زین  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ردام  ترـضح ، تداهـش  زا 

دندوب هدومن  زاب  نابایخ  تمس  هب  ياهرجنپ  دنتفاتشیم و  ترایز  هب  هنایفخم  توبن  تمصع و  نادناخ  نیبحم  نایعیش و  دوب  یماظن  ناگداپ 
يرکسع نسح  ماما  ترـضح  دوب . نایعیـش  تسد  هب  نآ  تیلوت  هتبلا  دندشیمن . هناخ  لخاد  دندرکیم و  ترایز  هرجنپ  نآ  زا  نیریاز  هک 

تلاح نیا  درکیم و  تمرم  ار  نآ  تشگیم  بارخ  هک  هناخ  نیا  زا  تمسق  ره  دوب و  هناخ  نیا  نکاس  هک  دوب  یمداخ  ياراد  مالـسلاهیلع 
تشاد . همادا  يرغص  تبیغ  رصع  نایاپ  هک  لاس 328 ه  ات 

ارماس يهناتسآ  مود  ترامع 

ماجنا نادمح  لآ  هللادبع  ءاجیهلایبا  دـنزرف  هلودلارـصان  هب  روهـشم  نسحلا  دـمحموبا  طسوت  لاس 333 ه  رد  ارماس  هناتـسآ  مود  تراـمع 
راصح ارماس  رهش  رب  درک و  انب  مالسلاامهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  رازم  رب  دبنگ  مرح و  هک  دوب  هعیـش  ياورنامرف  نیلوا  وا  یلو  دش .

ارماس رهش  ینادابآ  رد  یناوارف  ششوک  درک و  ناماس  نآ  رد  تنوکـس  هب  قیوشت  ار  نایعیـش  دومن و  انب  هناتـسآ  فارطا  رد  یلزانم  داهن و 
دنام . یقاب  مامتان  وا  ینارمع  ياههمانرب  رثکا  داد ، خر  یهیوب  هلودلازعم  يو و  نیب  هک  ییاهگنج  رثا  رب  یلو  درک ،

ارماس هناتسآ  موس  ترامع 

وا نیب  حلص  عوقو  نادمح و  لآ  هلودلارصان  رب  يزوریپ  زا  سپ  هیوب ، لآ  هلودلازعم  هب  روهشم  هیوب ، نب  دمحا  نیسحلایبا  لاس 377 ه  رد 
ماما مالـسلاهیلع و  يداه  ماما  رازم  رب  یگرزب  دبنگ  دومن و  فرـص  رهـش  نارمع  رد  يدایز  لاوما  دـش و  ارماس  رهـش  دراو  هلودلارـصان  و 

هب هحفص 321 ] درک [ . ثادحا  هناتسآ  يارب  ینحص  دومن و  سیسأت  رهطم  ربق  فارطا  یللجم  مرح  دروآرب و  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح 
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، دوب نآ  رد  يراج  بآ  ضوح  هک  ار  مالسلاهیلع  يدهملا  ۀبیغ  بادرس  دنداهن و  رهطم  ربق  رب  هتخاس و  جاس  بوچ  زا  یحیرض  وا  روتـسد 
دناسر . مامتا  هب  ار  نادمح  لآ  هلودلارصان  تاسیسأت  مامت  دومن و  نییعت  هناتسآ  يهمدخ  يارب  زا  هناهام  قوقح  دندومن و  رپ  كاخ  اب 

ارماس هناتسآ  مراهچ  ترامع 

هب دورو  زا  سپ  هلودـلادضع  تشگ . ماـجنا  م 372 ه )  ) یهیوب هلودلادضع  تسد  هب  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  يهناتـسآ  مراهچ  ترامع 
، البرک ياههناتـسآ  هدیجنـس ، يهشقن  کی  قبط  هدرک و  بارخ  ار  اهنآ  ترامع  ماـمت  اـت  داد  روتـسد  هسدـقم  تاـبتع  زا  تراـیز  دادـغب و 
رد تسا -  یهیوب  هلودـلادضع  تافو  لاس  هک  ات 372 ه -  لاس 367  زا  ارماس  يهناتـسآ  يانب  دیدجت  دـنیامن . انب  ارماس  هیمظاک و  فجن ،

رصع ات  تشگ و  انب  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  رازم  رب  هک  دوب  یترامع  نیرتمیظع  نیا  دیـسر و  مامتا  هب  تمظع  لالج و  هوکـش و  تیاهن 
دومن و سیـسأت  هناتـسآ  فارطا  رد  ییاههناخ  درک و  انب  ارماس  رهـش  تینما  تهج  یمکحم  راصح  نینچ  مه  يو  دشابیم . اجرباپ  رـضاح 
هک دـش  ثعاب  همه  نیا  داد و  جرخ  هب  ارماـس  رهـش  یناداـبآ  رد  یناوارف  شـشوک  درک و  نییعت  هناتـسآ  يهمدـخ  تهج  يرمتـسم  قوقح 

دننک . ترجه  رهش  نیا  هب  فانکا  فارطا و  زا  نایعیش 

يرجه مجنپ  نرق  رد  ارماس  يهناتسآ 

دادغب دجاسم  ناذا  رد  هک  داد  روتـسد  دروآرد و  شیوخ  فرـصت  هب  ار  دادغب  لاس 450 ه  رد  يریساسب  هللادبع  دنزرف  نالـسرا  ثرحلاوبا 
یترامع يو  يرتشوش : هللارون  یـضاق  يهتفگ  هب  دـنیوگب . دوب -  هدـش  فذـح  ینـس  هعیـش و  نیب  عازن  رد  هک  ار -  لمعلا » ریخ  یلع  یح  »

. دومن میدـقت  هناتـسآ  هب  ییایادـه  داهن و  انب  ارماس  رد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  يداهلا و  یلع  نیمامه ، نیماما  رونم  ربق  رب  یلاع 
طسوت یتاریمعت  دومن و  دیدجت  ار  هناتسآ  ياهرد  هلودلادجم  شیوخ  ریزو  طسوت  یقوجلس  قرایکرب  ناطلس  يرمق  يرجه  لاس 495  رد 

دشابیم مالسلاهیلع  يدهملا  ترضح  تبیغ  بادرس  رد  هلمج  نآ  زا  هک  تفرگ  ماجنا  هناتسآ  رد  یسابع  هحفص 322 ] هفیلخ [  هللااب ، رصان 
تسا . نایامن  نآ  رب  رگید  ياهشقن  تایآ و  زا  یضعب  يرمق و  يرجه  خیرات 606  رد  تسا و  یقاب  رضاح  رصع  ات  هک 

متفه نرق  رد  ارماس  هناتسآ 

هک یحیرـض  هداد و  خر  مرح  رد  يزوـسشتآ  درکیم ، نـشور  ار  فیرـش  مرح  هـک  یگرزب  عمــش  طوقــس  رثا  رب  يرجه  لاـس 640  رد 
، یسابع يهفیلخ  سپس  تشگ . قیرح  راچد  دوب ، هدومن  ادها  مالسلاامهیلع  نییرکسع  يهناتـسآ  هب  يرمق  يرجه  لاس 450  رد  يریساسب 

دوخ لکـش  نیرتاـبیز  هب  ار  اـهنآ  هدوـمن و  فیرـش  حیرـض  ود  هسدـقم و  يهناتـسآ  تراـمع  هب  هدراو  تاراـسخ  ناربـج  هللااـب  رـصنتسملا 
دنادرگزاب .

متشه نرق  رد  ارماس  يهناتسآ 

يهناتسآ رد  یعیسو  تاریمعت  ومه  يرمق ، يرجه  لاس 740  رد  یناکلیا  نسح  خیش  تسد  هب  ناریا  رد  نایریالج  تلود  سیـسأت  زا  سپ 
نینچ مه  دـشیم و  هناتـسآ  رهطم  ياهقاور  مرح و  اههتـسدلگ ، دـبنگ ، لماش  هک  داد  ماجنا  يرمق  لاس 750  هب  مالسلاامهیلع  نییرکـسع 
یسک رهطم  نحص  رد  رگید  ات  داد  روتسد  داد و  صاصتخا  تاوما  نفد  تهج  ار  یلحم  رهـش ، زا  جراخ  رد  درک و  نییزت  ار  رهطم  حیرض 

دننکن . نفد  ار 

هیوفص رصع  رد  ارماس  يهناتسآ 
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حتاـف ناونع  هب  يرمق  لاس 914  یناثلا  يداـمج  زور 25  رد  يوفص  لیعامـسا  هاش  ناریا ، رد  هیوفـص  يهلـسلس  ندیـسر  تردق  هب  زا  سپ 
ارماس هیمظاک و  تمـس  هب  دعب  دش و  فجن  البرک و  یهار  سپـس  دندومن . لابقتـسا  يو  زا  قارع  نایعیـش  تشگ و  رهـش  نیا  دراو  دادـغب 

شورفم یمشیربا  ياهشرف  اب  ار  هناتـسآ  نیا  ياهقاور  مرح و  مامت  ارماس  رد  و  درک ، ادها  هسدقم  تابتع  هب  ياهدنزرا  يایاده  تفاتش و 
زا سپ  يو  دوـمن . رداـص  ار  هناتـسآ  نـیا  تاریمعت  روتـسد  درک و  هحفـص 323 ] ادـها [  هناتـسآ  مرح  هب  هرقن  الط و  ياهلیدـنق  تخاـس .

دننک عمج  دالب  فانکا  فارطا و  زا  ار  نارامعم  ناسدنهم و  نارگدورد ، هک  داد  روتـسد  دومن و  نییعت  هسدقم  تابتع  ترایز  زا  تعجارم 
ياههناتـسآ مرح  رد  ار  اهنآ  دـنزاسب و  يراوتـسا  عادـبا و  تیاهن  رد  یمیلـسا  ییاطخ و  ياهشقن  ياراد  متاـخ  قودنـص  ددـع  شـش  اـت 

دنراذگب . فرشم 

ارماس يهناتسآ  مود  يزوس  شتآ 

ترهـش هک  نانچ  دندومن ، ماع  لتق  ار  نایعیـش  رثکا  داتفا و  هار  هب  ینامثع  نیطالـس  فرط  زا  ارماس  رد  یگرزب  يهنتف  لاس 1106 ه ق  رد 
ربخ نیا  هک  یعقوم  دندز . شتآ  ار  ارماس  سدقم  يهناتسآ  دمع  ای  وهـس  يور  زا  دنامن و  ارماس  رهـش  رد  نایعیـش  زا  رفن  کی  رگید  دراد ،

مامت هک  تشاد  لیسگ  ارماس  هب  ار  ناهفصا  نایعا  املع و  زا  یعمج  دومن و  تلاخد  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  دیسر ، ناهفصا  هب  شحوم 
دومن و ادـها  رهطم  مرح  هب  دـالوف  زا  یحیرـض  يو  دـنداد . ماـجنا  هناتـسآ  رد  ار  یعیـسو  تاریمعت  نییزت و  دـندومن و  میمرت  ار  اـهیبارخ 

تشاد . شورفم  رمرم  گنس  اب  ار  نحص  فیرش و  مرح  فک  درک و  ریمعت  ار  رهطم  قودنص 

هاشردان رصع  رد  ارماس  يهناتسآ 

ماجنا ارماس  يهناتـسآ  رد  یتاریمعت  تفاتـش ؛ قارع  يهسدـقم  تابتع  ترایز  هب  راشفا  هاشردان  هک  یماـگنه  يرمق  يرجه  لاس 1156  رد 
دومن . میمرت  ار  رهطم  دبنگ  نحص و  ياهيراکیشاک  يوفص  نیسح  ناطلس  هاش  رتخد  مگیب ، هیضر  يو ، رسمه  نینچ  مه  داد .

يرجه هدزیس  نرق  رد  ارماس  يهناتسآ 

دمحا وا  دش . عورـش  ناجیابرذآ  يارما  زا  یلبند ، لآ  یکمرب  ناخ  دمحا  طسوت  ارماس  يهناتـسآ  تاریمعت  يرجه  مهدزیـس  نرق  علطم  رد 
لیـسگ ارماس  هب  يدقن  هوجو  زا  میظع  یغلابم  اب  ار  کلامملا  یفوتـسم  عیفـش  دـمحم  ازریم  هحفـص 324 ] دنزرف [  عیفر  دـمحم  ازریم  ناخ 

لآ یمظاـک  نیدـباعلانیز  خیـش  وا  دـنزرف  یـساملس و  لآ  دـمحم  خیـش  يو ، لـیکو  ترـشابم  هب  يرمق  يرجه  لاـس 1200  رد  تشاد .
يو دنزرف  سپـس  دادـن . تلهم  ناخ  دـمحا  هب  لجا  یلو  دـنداد ؛ ماجنا  تبیغ  بادرـس  مرح و  نحـص ، رد  ار  یعیـسو  تاریمعت  یـساملس ،
خیش نیـسحلادبع  خیـش  يرمق  يرجه  لاـس 1268  رد  ریبـکریما  ناـخ  یقت  دـمحم  ازریم  میظع  راـک  نیا  یلبند  لآ  یکمرب  ناـخ  نیـسح 

رد هلمج  زا  دومن . قارع  يهسدقم  تابتع  تاریمعت  فرص  ار  روکذم  لاوما  دوب ، كرتام  ثلث  رب  يو  یـصو  هک  ق ) م 1286 ه .  ) نیقارعلا
دبنگ وا  تـمه  هـب  داـهن و  سدـقم  رازم  رب  ياهرقن  حیرـض  مرح ، رد  یتاریمعت  زا  سپ  داد و  هعـسوت  ار  فیرـش  نحــص  ارماـس  يهناتــسآ 

شورفم رمرم  گنس  اب  نحص  مرح و  فک  دیدرگ . يراکیشاک  تبیغ  بادرـس  اههتـسدلگ و  نحـص و  دش و  یـشوپالط  ارماس  يهناتـسآ 
هب ار  تاریمعت  نیا  هابتـشا ، هب  ناـخروم  زا  یـضعب  دوـب . ق  لاـس 1286ه . رد  نآ  ناــیاپ  ق و  لاس 1270 ه . رد  تاریمعت  نیا  عورـش  دـش .

دناهداد . تبسن  راجاق  هاش  نیدلارصان 

يرجه مهدراهچ  نرق  رد  ارماس  يهناتسآ 

ياهگنـس تشگ و  يراکهنییآ  اـهقاور  مرح و  ق ) م 1312ه .  ) يزاریـش ددـجم  لوا  يازریم  رـصع  رد  يرجه  مهدراـهچ  نرق  علطم  رد 
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ارماس هناتسآ  هب  بش  ماگنه  یعمج  ق  لاس 1355 ه . رخاوا  رد  دندومن . بصن  هلبق  رد  رب  یگرزب  تعاس  دش و  میمرت  فیرش  نحص  فک 
دنتـسکش و ار  هناتـسآ  رد  لفق  بش ، رد  يهنـس 1356 ق  رفـص  هام  رد  و  دندرب . تقرـس  هب  ار  دبنگ  ياهالط  زا  يرادقم  هدـش و  روهلمح 
ق لاس 1380 ه . رد  هحفـص 325 ] دندوبر [ . تشاد -  نزو  ولیک  داتـشه  کی  ره  دوب و  صلاخ  يهرقن  زا  هک  ار -  هناتـسآ  ياهنادـعمش 
هک تشگ  عورش  مالسلاامهیلع  نییرکسع  يهناتسآ  رد  البرک  فورعم  راجت  زا  یئابرهک  لآ  یناهفصا  یلع  جاح  طسوت  یعیـسو  تاریمعت 

کی هک  هدش  رکذ  سدقم  حیرـض  رد  رـس  رب  دـشابیم . بصن  فیرـش  دـقرم  رب  العف  هک  تسا  رهطم  رازم  يالط  هرقن و  حیرـض  نآ  نیلوا 
يهنیزه هب  هناتسآ  يهتسدلگ  ود  ره  لاس 1387 ق  رد  سپس  تسا . هدش  نیمأت  یئابرهک  یناهفـصا  یلع  جاح  طسوت  نآ  يهنیزه  مراهچ 

نییرکسع يهناتسآ  نحص  دومن و  يرادیرخ  ار  فیرش  نحص  قرش  لامش و  تمـسق  ياههناخ  نینچ  مه  تشگ و  بیهذت  يو  یـصخش 
داد . هعسوت  ار  مالسلاامهیلع 

دمحم دیس  يهناتسآ 

هراشا

ارماس نیب  شیوخ  ياهترفاسم  زا  یکی  رد  يو  دـمآ . ایند  هب  يرمق  لاس 228  رد  مالسلاهیلع  يداه  ماما  ترضح  دنزرف  دمحم  رفعجیبا 
ناشیا اب  تماما  ماقم  هدوب ، رتگرزب  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  دوخ  ردارب  زا  يو  تفای . تافو  يرمق  لاس 252  رد  دادغب  و 

دیس يهناتسآ  هب  راوگرزب  نآ  نفدم  دومن . توف  دوخ  ردپ  زا  لبق  تایاور -  فالتخا  هب  لاس -  ود  ای  کی و  ءادب  لوصح  زا  سپ  هک  دوب 
يرتمولیک جنپ  رد  لبج  ود  یحاون  زا  دلب ، رهـش  کیدزن  ارماس و  رهـش  قرـش  یخـسرف  تشه  رد  دـشابیم و  فورعم  مالـسلاهیلع  دـمحم 
يهدـیقع قارع  بارعا  تسا و  نایعیـش  ياـههاگترایز  نیرتمیظع  زا  یکی  هزورما  تسا . عـقاو  ارماـس  دادـغب  هار  نـیب  هـلجد  طـش  برغ 

دنراد . هناتسآ  نیا  هب  یصاخ 

لوا ترامع 

كورتم هیوفص  رصع  ات  هقطنم  نآ  ندوب  نماان  رثا  رب  هتشاد  هلصاف  یلصا  هار  اب  هدوبن و  ارماس  هار  یلصا  ریسم  رد  نوچ  هکرابم  هناتسآ  نیا 
رد هحفـص 326 ] هک [  یـساسا  تاریمعت  رد  هک  نیا  زج  تسین ، تسد  رد  یعالطا  نآ  ياـنب  خـیرات  زا  قیقد  روط  هب  ور  نیا  زا  دوب  هدـنام 

راهظا عالطا  لها  زا  یـضعب  دـش ، هدـهاشم  هک  ییاهیپ  نئارق و  زا  تشگ . ماـجنا  هناتـسآ  نیا  رد  يرمق  يرجه   1384 ياهلاس 1379 - 
تسا . هتفرگ  ماجنا  یملید  هلودلادضع  طسوت  هک  تسا  مراهچ  نرق  هب  قلعتم  هناتسآ  نیا  لوا  ترامع  هک  دنرادیم 

مود ترامع 

تهج مه  یتمـسق  ماگنه  نآ  رد  هک  تشگ  ماـجنا  دادـغب  حـتف  زا  سپ  يوفـص  لیعامـسا  هاـش  طـسوت  يرجه  مهد  نرق  رد  مود  تراـمع 
یمامت داهن و  يدابآ  نارمع و  هب  يور  هتفر  هتفر  مالسلاهیلع  دمحم  دیس  يهناتسآ  دعب  هب  نرق  نیا  زا  دش . انب  هناتـسآ  نیا  نیرئاز  تنوکس 

دندومنیم . فقوت  اجنآ  رد  هدرک و  ترایز  هناتسآ  نیا  زا  دنتشاد  ار  ارماس  ترایز  دصق  هک  ینیرئاز 

موس ترامع 

ماجنا یلبند  ناخ  دـمحا  هنیزه  هب  يزیربت ، یناـسارخ  عیفـش  دـمحم  دـنزرف  عیفر  دـمحم  ـالم  طـسوت  يرمق  لاـس 1198  رد  موس  تراـمع 
ترامع ار  نآ  يرتست  فیطللادـبع  ازریم  ملاعلا » ۀـفحت   » باتک زا  لقن  هب  ۀیعیـشلا » ۀیمالـسالا  فراعملاةرئاد   » رد نیما  نسح  دیـس  تشگ .
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[ . 243  ] تسا هدرک  تبث  لوا 

مراهچ ترامع 

ربق يور  رب  رجآ  چـگ و  زا  يدـبنگ  تفرگ و  ماجنا  یـساملس  لآ  یمظاک  نیدـباعلانیز  خیـش  طسوت  يرمق  لاس 1208  رد  تراـمع  نیا 
نآ يهنیزه  زا  یتمسق  هک  دیدرگ  داجیا  نیرئاز  تنوکس  يارب  هناتسآ  یقرش  تمس  رد  یگرزب  يارـس  ناوراک  نینچ  مه  دش و  انب  فیرش 

ترامع ناونع  هب  ارماس » خـیرات   » دوخ باتک  رد  یتالحم  هللا  حـیبذ  خیـش  ار  ترامع  نیا  هحفـص 327 ] درک [ . لبقت  یلبند  ناخ  دمحا  ار 
موس ترامع  ۀیعیـشلا » ۀیمالـسالا  فراعملاةرئاد   » رد یتالحم  هللا  حـیبذ  خیـش  ءاربکلا » رثآم   » زا لقن  هب  نیما  نسح  دیـس  هدرک و  تبث  لوا 

تسا . هدومن  تبث  مالسلاهیلع  دمحم  دیس  هناتسآ 

مجنپ ترامع 

ناخ نیسح  ناخ و  نسح  رادرس  تراظن  اب  يرئاح و  ینیوزق  یناغرب  حلاص  دمحم  الم  طسوت  يرمق  يرجه  لاس 1244  رد  مجنپ  ترامع 
هناتـسآ دـندومن و  بارخ  ار  قباس  ترامع  یمامت  هک  تشگ  ماجنا  ینیوزق  ناخ  نیـسح  ناخ و  نسح  رادرـس  تراظن  اب  يرئاح و  ینیوزق 

يرمق يرجه  لاس 1250  رد  ترامع  نایاپ  يرمق و  يرجه  لاس 1244  رد  نآ  عورش  هک  دندرک ، انب  يراکیشاک  گرزب  دبنگ  اب  یللجم 
لاس رد  هک  تسا  نآ  رب  نیما  نسح  دیـس  تسا . بصن  هناتـسآ  ناویا  فرط  ود  رد  ثلث  طخ  هب  رمرم  گنـس  يور  رب  روکذم  خـیرات  دوب .

تشگ و ریمعت  يرون  نیسح  ازریم  طسوت  يرمق  لاس 1310  رد  ترامع  نیا  هدومن و  ریمعت  ار  نآ  ناخ  نیسحرادرس  يرمق  يرجه   1250
نحـص بونج  رد  هرجح  تشه  هدش و  تبث  دبنگ  یناشیپ  رد  نآ  خیرات  دش و  تمرم  دوب ، هتخیر  هک  دبنگ  يراکیـشاک  زا  ییاهتمـسق 

ازریم ياهترفاسم  زا  یکی  رد  ارماس ، هب  هللا  همحر  يزاریش  يازریم  ترجه  زا  سپ  دوب . هدیدرگ  ثادحا  نیرئاز  تنوکـس  تهج  فیرش 
نحـص تارجح  هب  هرجح  دـنچ  هداد و  ماـجنا  یتاریمعت  دنتـشگ ، فرـشم  دـمحم  دیـس  هناتـسآ  هب  ارماـس  زا  هداـیپ  شنادرگاـش  هارمه  هک 

دومن . هفاضا  نادب  یتارجح  داد و  هعسوت  ار  فیرش  نحص  يرکسع  ینارهت  دمحم  ازریم  سپس  دندوزفا .

یمق نیسح  اقآ  جاح  تیعجرم  رصع  رد  دمحم  دیس  هناتسآ 

دنتشاد لاسرا  دمحم  دیس  هناتسآ  تاریمعت  تهج  يدایز  لاوما  ناریا  مدرم  زا  یعمج  هللا  همحر  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  تیعجرم  رـصع  رد 
دیدج ترامع  تفای . لماکت  یهوکشاب  لکـش  هب  هناتـسآ  نیا  يرمق  يرجه  ات 1384   1308 هحفـص 328 ] ياهلاس [  نیب  صوصخ  هب  و 

ره رظن  نآ  يراکیـشاک  دـبنگ  هک  تسا  عقاو  رهطم  مرح  فیرـش  نحـص  طـسو  رد  تسا و  رتم  علض 150  هب  لکـش  عبرم  نحـص  ياراد 
لاس رد  رتم  عافترا 40  هب  ياهرانم  نآ  رانک  رد  تسا و  رتم  نآ 45  عافترا  رتم و  دودح 50  دبنگ  طیحم  درادیم . بلج  دوخ  هب  ار  هدـننیب 

يراکیـشاک و اب  رهطم  مرح  دـنکیم . ییامندوخ  هوکـشاب  ياهنوتـس  اب  فقـسم  ناویا  کی  مرح  لـباقم  رد  دناهتـشارفارب . يرمق   1379
نآ يور  رب  تسا و  عقاو  مرح  طسو  رد  رهطم  ربق  دـنکیم . سکعنم  ار  یمالـسا  رنه  زا  یتیآ  هدـش و  نیزم  یناریا  نادـنمرنه  يراـکهنییآ 

[ . 244 . ] تسا بصن  هرقن  حیرض  سیفن و  قودنص 

رگید ناشخرد  ياههرهچ 

هراشا

هدرک يرپس  ار  يرمع  ارماس  نیمزرس  رد  مالسا  ياملع  زا  يرایسب  ناروشناد  نادنمشناد و  يولع و  تاداس  زا  يدایز  ناشخرد  ياههرهچ 
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 - 1 مینکیم : میدـقت  شخب  نیا  رد  ار  اـهنآ  زا  یتسرهف  اـهنت  اـم  هک  دناهتـشگ  نفد  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  تبرت  شوح  لوح و  رد  اـی 
نب هللادیبع   - 3 هعیش . دیهش  نارعاش  زا  ینـسح و  تاداس  زا  حلاص ، نب  دمحم   - 2 مالسلاهیلع . نسح  ماما  ناگداون  زا  نیـسح ، نب  دمحم 

نسح ماما  رـسپ  ینثم  نسح  دنزرف  رفعج  نب  دمحم  لضفلاوبا   - 4 تسا . هدوب  ریما  هفوک  رد  زین  يراگزور  هک  ینـسح  تاداس  زا  هللادبع ،
نسحلا مامالا  نب  ینثملا  نسح  رسپ  دوواد  نب  نامیلس  دنزرف  دمحم ، نب  یـسوم   - 5 دش . دیهش  نایسابع  نادنز  رد  هک  مالسلاهیلع  یبتجم 

یلع نب  نیـسح  دـنزرف  هللادـبع ، نب  مساـق   - 7 مالـسلاهیلع . داجـس  ماما  ناـگداون  زا  مساـق ، نب  دـمحم   - 6 هحفص 329 ] مالـسلاهیلع [ .
هللادیبع نب  یلع  نب  میهاربا  نب  یلع   - 9 مالسلاهیلع . داجس  ماما  دنزرف  دیهش  دیز  ناگداون  زا  لفکملا  یلع   - 8 مالسلاهیلع . نیدباعلانیز 
شلتاق دنتشک و  ار  وا  یـسابع ، يهفیلخ  دمتعم  دنزرف  رفعج  هناخ  ولج  رد  هک  مالـسلاهیلع  نیدجاسلا  دیـس  ماما  رـسپ  رغـصا  نیـسح  دنزرف 

رفعج ناگداون  زا  نیسح ، نب  هللادبع   - 11 مالسلاهیلع . مظاک  یسوم  ماما  دنزرف  رانلادیز ، هب  فورعم  یـسوم  نب  دیز   - 10 دشن . هتخانش 
مهد و سلجم  شیوخ  یلاما  رد  یـسوط  خیـش  هک  یـسک  ییحی ، نب  دـمحم  دـنزرف  یئارماس ، ماحف  نسح  دـمحموبا   - 12 [ . 245  ] رایط

يدرمگرزب دوشیم ، هدناوخ  زین  يرکـسع  هک  يرمع  دیعـس  نب  نامثع   - 13 [ . 246  ] دنکیم تیاور  وا  زا  ار  مهدزای  سلجم  زا  یـشخب 
نیرخآ یئارماس ، ای  يرمس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا   - 14 دشابیم . هادف  یحور  رصع  یلو  الوم  يهعبرا  باون  زا  صاخ  بئان  نیلوا  هک 

، يرکسع دمحموبا  هب  فورعم  هیوربج ، نب  دمحا  نب  نامحرلادبع   - 15 هجرف . هللا  لجع  هللاۀیقب  ترضح  هناگراهچ  نابئان  زا  صاخ  بئان 
تناما و رد  لماکلا  باتک  شیاهباتک : هلمج  زا  دوب ، مالکلا ) دـیج   ) روآناـبز و  فینـصتلا ) نسح   ) سیونـشوخ هک  هعیـش  ناـملکتم  زا 

هقث قودـص ، نوچ : یفاصوا  اب  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  يدادـغب  بیطخ  یناـمح ، دـیمحلادبع  نب  ییحی  اـیرکزوبا   - 16 تسا . نسح  باـتک 
، دوبن ناملـسم  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  هیواعم  مالـسالا ؛ ۀـلم  ریغ  یلع  هیواعم  تام  تفگ : هک  هدـش  لـقن  وا  زا  هک  دـیوگیم  دیاتـسیم 

ارماس رد  هک  دوب  مدقتم  ناثدحم  زا  یـسک  نیتسخن  وا  تفای و  تافو  ارماس  رد  ناضمر ، هام  رد  لاس 228 ق  رد  ینامح  دسیونیم : سپس 
ماما تسیک ؟ نارعاش  نیرترعاش  دـسرپیم : مالـسلاهیلع  يداه  ماما  زا  یـسابع  لکوتم  هک  یماـگنه  هحفـص 330 ] [ . ] 247 . ] تشذگرد
یضق لاقملا  انعزانت  املف  عباصالا  دادتما  دودخ و  طمب  ۀباصع  شیرق  نم  انترخاف  دقل  دیوگیم : هک  نانچ  ینامح ، دیامرفیم : مالسلاهیلع 

يرتشگنا زارد و  شیر  اب  شیرق  زا  یهورگ  علاوطلا  موجنلاک  هونب  نحن  اندـج و  دـمحأ  هللا  لوسر  ناف  عماوصلا  ءادـن  يوهی  امب  مهیلع  انل 
هک تسا  ناذا  يادص  دنـشکیم ، ازارد  هب  ار  نخـس  دننکیم و  عازن  ام  اب  هک  یماگنه  و  دنـشورفیم . رخف  دننکیم و  هرخافم  ام  اب  گرزب 
ام تسام و  دج  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  ترـضح  ادخ  لوسر  هک  ارچ  دهدیم . همتاخ  ثحب  هب  دوشیم و  دـنلب  اهدجـسم  ياههنذأم  زا 

دهشا : » دومرف ماما  تسیچ ؟ عماوصلا » ءادن   » زا روظنم  تفگ : لکوتم  میهدیم . رون  میشخردیم و  ناگراتـس  نوچ  هک  میترـضح  نآ  رـسپ 
زا 243 ق )  - 176  ) بتاک یلوص  ساـبع  نب  میهاربا   - 17 [ . 248 ..« ] وت دج  هن  نم ، دج  هللا ، لوسر  ادـمحم  نأ  دهـشأ  هللا و  الا  هلا  نا ال 

یعازخ لبعد  زا  شیب  وا  هب  ترـضح  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  رعاش  مالـسلامهیلع ، تلادع  لآ  نارگـشیاتس  زا  یعیـش و  گرزب  نارعاش 
دهاوـخ اـج  ار  اـم  دروآ ، يور  رعـش  هب  میهاربا  رگا  تفگیم : زین  یعازخ  لـبعد  تشادیم و  مدـقم  وا  رب  ار  میهاربا  دوـمرفیم و  تاـفتلا 
نیرتهب شیوخ ، رـصع  يهبوجعا  نوچ : یظافلا  اب  ار  درم  گرزب  نیا  دـنام . دـهاوخن  يرعاش  يهصرع  رد  ییاج  ام  يارب  رگید  تشاذـگ ،

هب یلوص  میهاربا  هک  كرت  داژن  زا  دوب  يدرم  لوص » : » دیوگیم هک  نآ  زا  سپ  يرتشوش  همالع  دناهدوتس ، یـسابع و .. رـصع  يهدنـسیون 
لوح و هحفـص 331 ] رد [  زین  ار  شدقرم  دوب » رکتبم  حیـصف و  غیلب و  قذاح و  ياهدنـسیون  یلوص  میهاربا  : » دسیونیم دربیم ، تبـسن  وا 

دلوتم ارماس  رد  لاس 257 ق  رد  يرـصم ، دمحا  نب  دمحم  نب  یلع   - 18 [ . 249  ] دناهتشون مالسلاامهیلع  نییرکسع  سدق  ناتسآ  شوح 
شاهلاسر باتک و  تسیب  زا  شیب  دناهدناوخ و  ثیدـح  هب  فراع  هیقف ، دـهاز ، اسراپ ، ار  يو  تسا ، هتفر  ایند  زا  لاس 338 ق  رد  هتشگ و 

لاـس 234 رد  رمع ، لاـس  زا 72  سپ  ارماـس ، رد  ثیدـح  ناـظفاح  ناـیوار و  ملع و  لـها  زا  یندـم ، رفعج  نـب  یلع   - 19 دـناهدرب . مان  ار 
يداه ماما  رسپ  دمحا  دیـس   - 21 [ . 250  ] باوـت باذـک و  رفعج  هب  فورعم  مالـسلاهیلع  يداـهلا  یلع  نب  رفعج   - 20 تسا . هتشذگرد 

ماما رسپ  یلع ، دیس   - 24 مالسلاهیلع . يداه  ماما  رسپ  یلع ، نب  هللادبع   - 23 مالسلاهیلع . يداه  ماما  رسپ  یلع ، نب  دیز   - 22 مالسلاهیلع .
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دمحا سابعلاوبا   - 27 مالسلاهیلع . يداه  ماما  رتخد  هیلع   - 26 مالسلاهیلع . يداه  یلع  ماما  رسپ  یلع ، نب  یسوم   - 25 مالسلاهیلع . يداه 
گرزب نیا  تسا ، لاجر  ملع  رد  باتک  نیرتربتعم  نیرتهب و  یـضعب  داقتعا  هب  هک  یـشاجن ،» لاجر   » فورعم باـتک  يهدنـسیون  یـشاجن ،

« هریطم  » ای دابآریطم  تسا ، هتـشگ  یفوتم  دابآریطم  رد  لاس 450  رد  دـلوتم و  لاس 372  رد  داب -  وا  رب  ادـخ  تمحر  هک  هعیـش -  یلاـجر 
دندز و شراد  ات  دش  ینادنز  زین  اهنآ  تسد  هب  هک  سابعینب  نایهاپـس  ناگدرپسرـس و  زا  نیـشفا   - 28 ارماس . یحاون  رد  تسا  ییاتـسور 

یلع لآ  اـب  هک  ساـبعینب  هاپـس  ناگدرکرـس  زا  هتــشذگ 248 ) رد   ) یکرت ءاـغب   - 30 نـید . مرخ  کـباب   - 29 دندینازوس . ار  شدـسج 
زا سپ  هک  ناتسربط ، ياورنامرف  رایزام ،  - 31 هحفص 332 ] درکیم [ . رایسب  ناسحا  تاداس  يارقف  هب  تشاد و  یبوخ  يهنایم  مالسلاهیلع 
هک يو  م 357 ) ، ) يدادغب يدبع  یلعوبا  دیزی ، نب  ۀفرع  دنزرف  نسح  ظفاح   - 32 [ . 251  ] تخاب ناج  ارماس  رد  هجنکش  ندش و  ینادنز 

ارماس رد  رمع ، لاـس  زا 110  سپ  وا  تسا ، داـمتعا  دروم  قثوم و  ینـس  ياـملع  شیپ  تسا  ریدـغ  ثیدـح  ناـیوار  زا  هماـع و  ياـملع  زا 
[ . 252  ] تسا هتشذگرد 

ینیع دهاش 

ترـضح تسا . هدش  رگید  ناگراتـس  روبق  هدهاشم  هب  قفوم  نایعلاب  الـضف  زا  یکی  هک  میروایب  ار  يدنـس  دراد  اج  عوضوم  نیا  دـییأت  رد 
ۀجح بانج  دنمجرا  دنمشناد  مرتحم  روضح  دناهتشاگن : هنوگ  نیا  ياهمان  یط  يدورهاش  ینیسح  رفعج  دیس  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح 
نارگ باتک  فیلأت  هب  تبسن  یلاعترضح  یهلا  تاقیفوت  ياتسار  رد  دناسریم  ضرع  هب  امارتحا  یلاخلخ  ینابر  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و 

یمظعلا هللا  تیآ  موـحرم  تیعجرم  ناـمز  رد  هـک  دـناسریم  ضرع  هـب  ارماـس  رد  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  نیماـما  صوـصخ  رد  ییاـهب 
رد نوفدـم  ناماما  اصوصخم  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  هکربتم  عاـقب  هب  هجوت  یگدیـسر و  رد  تقو  تلود  هک  ییاـجنآ  زا  يدورهاـش 

هجوت دایز  هک  ینکاما  رب  يدورهاـش  یلع  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  بناـج  نیا  دـلاو  موحرم  ناـمز  نآ  رد  اذـل  دـندرکیم ، متـس  ارماـس  رهش 
دوـمحم دیـس  جاـح  یمظعلا  هللا  تیآ  موـحرم  روتـسد  هـب  هـلمج  نآ  زا  هحفـص 333 ] دنتـشادیم [ . لوذـبم  ار  یـصاخ  تیانع  دـشیمن ،

نایعیـش و زا  یعمج  کـمک  هب  يدورهاـش  یلع  دیـس  جاـح  هللا  تـیآ  موـحرم  ناشدـنمورب  دـنزرف  هجوـت  فارـشا و  تـحت  يدورهاـش و 
کی هنالاس  هک  دشیم  ماجنا  هکربتم  عاقب  نآ  یبوررابغ  ییانشور و  تاریمعت  تهج  یناوارف  ياهکمک  دادغب  زور  نآ  رازاب  ياهيرازاب 

روتسد هب  [ 253  ] مناردارب زا  یـضعب  فجن و  هزوح  يالـضف  بالط و  زا  يدادـعت  يدورهاش و  رفعج  دیـس  جاـح  بناـج  نیا  طـسوت  راـب 
هب هک  نیا  ات  دـندادیم  رارق  ام  رایتخا  رد  زور  هنابـش  ار  تبیغ  نیمزریز  مرح  ياهدـیلک  اـهتقو  یـضعب  رد  هتفر و  ارماـس  هب  دـلاو  موحرم 

رارق ترخآ  يهریخذ  هللا  ءاش  نا  میراودیما  میهدب و  ماجنا  یئزج  یتاریمعت  اهتقو  یـضعب  یبوررابغ و  نینچمه  اجنآ و  ییانـشور  عضو 
نینمؤملاریما يولع  سدق  ناتـسآ  راوج  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  بناج  نیا  ینابر  تاقیفوت  یبهذـم و  رئاعـش  زا  میظعت  ياتـسار  رد  دریگب .

سدقم رهـش  هب  فرـشم  ار  فرـشا  فجن  هیملع  هزوح  لیطعت  مایا  زا  یـضعب  فرـشا  فجن  رد  يوزوح  سورد  هب  لاغتـشا  مالـسلاهیلع و 
ینالوط ياهلاس  رد  مراذـگب و  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  يداـه و  ماـما  بیرغ  ناـماما  سدـقم  هناتـسآ  هب  رـس  موشب و  ارماـس 

الضف زا  رگید  یعمج  هارمه  هب  میمرت  هللا  همحر  دومحم  دیس  ياقآ  یمظعلا  ۀیآ  رما  هب  سدقم  مرح  رد  دوجوم  صقاون  مشاب و  یسوبهبتع 
زا ربـق  تروص  دودـح 22  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  حیرـض  ریز  رهطم  بادرـس  رد  هک  متفای  عالطا  هطبار  نیا  رد  مییامن . حالـصا  املع  و 
هب ننست  هحفص 334 ] لها [  زا  ینیبصعتم  یلو  ددرگ ، ریمعت  قیمع و  بادرس  هک  دوب  هدش  انب  دراد . دوجو  مالسلاهیلع  يداه  ماما  نادناخ 

دمآ رومأم  دادغب  زا  ساسا  نیا  رب  دنربب ، مرح  زا  نوریب  ار  شمـسج  دننک و  زاب  ار  رفعج  ربق  دنهاوخیم  اههعیـش  هک  دندز  فارگلت  دادغب 
لها دندومرفیم : هللا  هظفح  هعیش  گرزب  عجارم  زا  یکی  دنشابیم . ننـست  لها  امومع  ارماس  مدرم  دنتـسب . ار  بادرـس  هب  یهتنم  ياههار  و 

تسا . هتشاد  دنزرف  رفن  دص  زا  شیب  هدوب و  دالوالاریثک  رفعج  نوچ  دنشابیم ، مالسلاهیلع  يداه  ماما  دالوا  زا  ارثکا  ارماس 

رگید هراتس  هس 
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رگید هراتس  هس 

وا روتسد  هب  راب  هک 17  نانچ  تفرگیم ، تخس  نایعیش  مالسلامهیلع و  تلاسر  نادناخ  هب  همه  زا  شیب  لکوتم  یـسابع ، يافلخ  نایم  رد 
مالـسلاامهیلع همطاـف  نادـنزرف  هب  هراـبود  نومأـم  ناـمز  رد  هـک  ار  كدـف  و  [ 254 . ] دـندرک بارخ  ـالبرک  رد  ار  ینیـسح  سدـق  ناتـسآ 

نایعیش يولع و  تاداس  زا  رپ  ار  فارطا  ارماس و  ياهلاچ  هایـس  اهنادنز و  دوخ ، اهنت  هن  يو  تفرگ ، اهنآ  زا  روز  هب  دوب  هدش  هدنادرگرب 
ار تلادـع  لآ  اب  طابترا  تئرج  یـسک  اهرهـش  نآ  رد  ات  تخاس  نیـشنهعیش  ياهرهـش  مکاح  ار  یلع  لآ  نانمـشد  زا  کی  ره  هکلب  درک ،
وا تخاس و  مکاح  هنیدم  هکم و  رب  ار  جرف  نب  رمع  هک  دوب  نآ  لکوتم  ياهراک  زا  رگید  و  دسیونیم : یناهفـصا  جرفلاوبا  دشاب ، هتـشادن 

رگا دننک و  یناسحا  کمک و  اهنآ  هب  زین  مدرم  هک  دشیم  نیا  زا  عنام  دنریگن و  سامت  مدرم  اب  ات  درکیم  يریگولج  بلاطوبا  نادنزرف  زا 
دادیم و رارق  رازآ  هجنکـش و  تحت  ار  صخـش  نآ  دوـب  كدـنا  کـمک  نآ  مه  هزادـنا  ره  تسا  هدرک  یکمک  اـهنآ  هب  یـسک  دینـشیم 

اهنآ زا  نت  دنچ  هک  دیسر  ییاج  هب  هنیدم  يهیولع  ياهنز  یتسدگنت  راک  هک  دش  ببـس  نیمه  درکیم ، نییعت  شیارب  ینیگنـس  يهمیرج 
يو هحفص 335 ] [ . ] 255 ... ] دنناوخب زامن  دنـشوپب و  یتبون  يور  ار  نهاریپ  نآ  زامن  ماگنه  دـندوب  راچان  دنتـشادن و  رتشیب  نهاریپ  کی 

ناشتداهـش ماـیق و  رکذ  هب  لیـصفت  هـب  هدرک و  زاـب  ار  نییبلاـطلا » لـتاقم   » شباـتک زا  یلـصف  یلع  لآ  زا  درمگرزب  جـنپ  يارب  نآ ، زا  سپ 
ناشیا زا  هصالخ  یلیخ  روط  هب  زین  ام  دناهدیسر ، تداهـش  هب  ارماس  رهـش  ياهنادنز  رد  رتشیب  نادرم  ریلد  نیا  هک  ییاجنآ  زا  دزادرپیم و 
نادرم ریلد  زا  یکی  وا  دناسریم ، مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  تبسن  هطـساو  جنپ  اب  هک  هللادبع  نب  حلاص  نب  دمحم   - 1 میربیم : مان 
يهناور ریگتسد و  لکوتم  نارودزم  يهسیـسد  اب  یلو  درک  جورخ  دندمآ  درگ  شرود  ینارای  نآ  زا  سپ  دوب ، یعیـش  نارعاش  زا  يولع و 

داجـس ماما  ناگداون  زا  رفعج ، نب  دـمحم   - 2 [ . 256  ] تفر ایند  زا  ارماس  رد  دوب ، نادـنز  رد  هک  يدـنا  لاس و  هس  زا  دـعب  دـش ، نادـنز 
نب مساق   - 3 تفای . تافو  هک  نیا  ات  دوب  نادـنز  رد  دـش و  ینادـنز  روباشین  رد  يریگتـسد  زا  سپ  درک و  جورخ  ير  رد  هک  مالـسلاهیلع 

یتدم زا  سپ  داتسرف ، ارماس  هب  هدرک و  ریگتسد  هنیدم  یلاو  جرف  نب  رمع  ار  ناشیا  مالسلاامهیلع ، داجـس  ماما  یلع ؛ نب  نیـسح  نب  هللادبع 
نآ داتـسرف و  هللادبع  نب  مساق  شیپ  هب  ار  یکـشزپ  وا ، تدایع  يهناهب  هب  هفیلخ  دـش ، ضیرم  دوب  یتموکح  نیرومأم  رظن  ریز  اجنآ  رد  هک 

نیدباعلانیز ماما  دنزرف  دیز ، نب  یسیع  نب  دمحا   - 4 دش . دیهش  زور  دنچ  زا  سپ  هک  نانچ  درک ، مومسم  ار  وا  يزومرم  زرط  اب  کشزپ 
هدرک اپ  هب  ییاروشاع  کی  ره  هدرک و  مایق  يرگید  زا  سپ  یکی  شناردپ  هک  دوب  يوار  لضاف و  عاجش و  دنمشناد و  يدرم  مالـسلاهیلع ،

. تفای تافو  لکوتم  نامز  رد  هرخألاب  نتـسیز ، هنایفخم  يردهبرد و  اهلاس  ندید و  هجنکـش  ندش و  ینادنز  يرمع  زا  سپ  زین  وا  دندوب ،
يراوتم نومأم  نامز  رد  راوگرزب  نیا  دسریم ، مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  شفیرـش  بسن  هطـساو  هس  اب  هک  یـسوم  نب  هللادبع   - 5

اـضر ماما  تداهـش  زا  سپ  دـندوب . شبیقعت  رد  زور  بش و  تفـالخ  نارومأـم  درکیم و  یگدـنز  یناـهنپ  زین  لـکوتم  رـصع  اـت  تشگ و 
هب ار  وت  مراد  رظن  رد  هک  تفگ  دزاـس و  راکـشآ  ار  دوخ  هحفـص 336 ] هک [  تساوخ  وا  زا  تشون و  هللادبع  هب  ياهمان  نومأم  مالـسلاهیلع 
[ . 257  ] درک هبنپ  ار  وا  ياههتـشر  مامت  تشون ، نومأم  هب  هک  ياهمان  رد  هللادـبع  اما  منک ، شیوخ  دـهع  یلو  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  ياـج 

نینچمه وا و  گرم  ربخ  هک  ینامز  دیسر و  دوبن  هللا  ءاقل  زج  يزیچ  هک  شیوزرآ  هب  هرخالاب  يردهبرد ، يرمع  زا  سپ  یـسوم  نب  هللادبع 
زا هک  اریز  دیجنگیمن ، دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  هک  نانچ  دش ، لاحـشوخ  یلیخ  دنداد ، لکوتم  هب  مه  اب  ار  یـسیع  نب  دمحا  گرم  ربخ 
زا هشیمه  دندرکیم و  شماک  خلت  هدنکفا و  هیاس  شرـس  رب  یکانتـشحو  سوباک  نوچ  ناشرکف  تشاد و  تشحو  یلیخ  درمگرزب  ود  نآ 

[ . 258  ] تسنادیم یبوخ  هب  نایعیش  نایم  رد  ار  ود  نآ  يراوگرزب  تلیضف و  دیسرتیم و  رفن  ود  نآ  یناهگان  بالقنا  مایق و 

رضاح رصع  رد  ارماس  يهناتسآ 

هراشا

هفیلخ ار  نآ  ساسا  تسا و  عقاو  هلجد  رهن  قرـش  رد  دادغب و  لامـش  يرتمولیک  تسیب  دـصکی و  رد  ارماس  رهـش  هک  میدـش  روآدای  رتشیپ 
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زا یکی  هناتـسآ  نیا  تسا . عقاو  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  میظع  هناتـسآ  رهـش  نیا  بلق  رد  داهن . لاس 221 ق  رد  هللااـب  مصتعملا  یـسابع ،
نورق رد  فیرـش  نحـص  طسو  رد  هک  ارماـس  يهناتـسآ  مرح  ددرگیم . بوسحم  ناـهج  يهیرـشع  ینثا  نایعیـش  ياـههاگترایز  نیرتمهم 
هناتسآ مرح  طسو  رد  سدقم  ربق  تسا . هتشگ  هتخیمآ  مه  هب  رصاعم  نارود  ات  هیراجاق  هیوفص و  راثآ  زا  نآ  رد  هک  هتفای  یتارییغت  هتشذگ 
ییالط ياهرقن و  حیرض  تسا . یناریا  نادنمرنه  تسد  هتخاس  هک  هدش  بصن  يراکمتاخ  سیفن  قودنـص  رهطم  رازم  يور  رب  تسا . عقاو 
ياراد رهطم  مرح  هحفص 337 ] تسا [ . هدش  هتخاس  ناهفصا  رد  یناهفصا  نادنمرنه  تسد  هب  لاس 1380 ق  رد  هک  درادربرد  ار  قودنص 

یلکـشلادحتم نراقتم و  ياهقاور  ياراد  نینچ  مه  ددرگیم ، بوسحم  ناهج  ياهدـبنگ  نیرتگرزب  زا  هک  تسا  یمیظع  یئالط  دـبنگ 
یناـشاک یقن  یلع  جاـح  يهنیزه  اـب  یناریا و  نادـنمرنه  تسد  هب  ریخا  نرق  عبر  رد  اـهقاور  مرح و  ياـهراوید  فقـس و  یماـمت  تسا و 

هدش و يراکیشاک  نآ  ياهراوید  هک  تسا  عقاو  يرساترس  لکش  لیطتسم  ناویا  رهطم  مرح  یبونج  رد  لباقم  رد  تسا . هدش  يراکهنییآ 
قرـش برغ و  هیلا  یهتنم  رد  نینچ  مه  دراد . رارق  رهطم  مرح  هب  دـعب  ناوـیا و  هب  دورو  تهج  نک ، شفک  ناوـیا  برغ  قرـش و  فرط  ود 
یبرغ لامـش  علـض  رد  تسا . هدـش  یـشوپالط  یئابرهک  یناهفـصا  یلع  جاح  طسوت  ق  لاس 1387 ه . رد  هک  هدـش  اـنب  هتـسدلگ  ود  ناویا 

ق لاس 1202ه . ات  تبیغ -  بادرس  ای  تبیغ -  يهناتسآ  دشابیم . يراکیشاک  دبنگ  ياراد  هک  تسا  عقاو  تبیغ  بادرـس  فیرـش  نحص 
برد یلبند  لآ  یکمرب  ناخ  دمحا  سپس  دشیم . زاب  مالسلاامهیلع  نییرکـسع  يهناتـسآ  تشپ  زا  نآ  برد  دوب و  یمیدق  ياهناخ  لخاد 

يراکیشاک ار  نآ  درک و  انب  بادرس  يارب  يدبنگ  تسب و  ار  لوا  برد  درک و  زاب  رهطم  نحص  یبرغ  لامش  فرط  زا  داد و  رییغت  ار  نآ 
رد هک  تسا  یسابع  يهفیلخ  نیدلارصان  راثآ  زا  هک  مینکیم  دروخرب  یمیدق  برد  کی  هب  مرح  هب  دورو  زا  سپ  رـضاح  رـصع  رد  دومن .

ترـضح تبیغ  بادرـس  هب  ناکلپ  زا  سپـس  تسا . هدیدرگ  رکذ  ابیز  ياهشقن  اب  نآ  يور  رب  خـیرات  نیا  هدـش و  هتخاس  ق  لاس 606 ه .
هحفـص [ . ] 259  ] تسا يراکیـشاک  يراکهنییآ و  نآ  ياهراوید  فقـس و  یمامت  هک  میوریم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم 

[ 338

يرمق يرجه  لاس 1427  رد  ارماس  يهناتسآ 

مالسلامهیلع تیب  لها  نانمشد  تسد  هب  هرابکی  مارحلا  مرحم  رد  يرمق  يرجه  لاس 1427  زاغآ  رد  تمظع  هوکش و  همه  نیا  یتسار  هب 
کته مالـسلامهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  نایعیـش و  مالـسلاهیلع و  يدهم  ترـضح  نامز  رـصع و  بحاص  دولآ  کشا  ناگدید  ربارب  رد 

دش . تمرح 

تسین بیجع  ایآ 

لوط رد  هعیـش  ناماما  هاگراب  طقف  دـنراد ، ایند  رـسارس  رد  فلتخم  للم  لها  هک  ییاههاگراب  اهماقم و  همه  نایم  رد  هک  تسین  بیجع  ایآ 
مرح يراگزور  دریگیم ؟ رارق  ندرک  ناسکی  كاخ  اـب  نتـسب و  بآ  ندرک و  بارخ  ندز و  شتآ  ریظن  هنایـشحو  تـالمح  دروم  خـیرات 

ات مالسلاهیلع  اضرلا  دهشم  يزور  و  مالـسلاهیلع ، متفه  ماما  يرگید  زور  مالـسلامهیلع و  عیقب  همئا  رازم  ینامز  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما 
ایآ دننکیمن ؟ ایند  هدـنز  تاماقم  هب  هک  ياهلمح  دـننک ، هلمح  نینچ  مرح  کی  هب  هک  تسین  بیجع  ایآ  دیـسر . ارماس  هب  تبون  هک  زورما 
هک دنتسه  هعیش  نانمشد  طقف  نیا  و  دننکیمن ، هلمح  هاگراب  هب  دوخ  تردق  نداد  ناشن  يارب  یتلم  نید و  چیه  نانمشد  هک  تسین  بیجع 
هک یناهج  رد  تسین  بیجع  ایآ  دـنهدیم ؟ رارق  اهمرح  بیرخت  ار  دوخ  فدـه  نیرخآ  دـننکیم و  عمج  ار  دوخ  راکفا  هاـگ  دـنچ  زا  ره 

؟ دنرادیمنرب دوخ  تامادـقا  زا  تسد  هعیـش  نانمـشد  مه  زاب  تسا ، ییوربآیب  یکاته و  هناشن  موکحم و  للم  ماوقا و  تاسدـقم  هب  هلمح 
طقف نیا  و  دناهدزن ، نانآ  تاسدقم  بیرخت  هب  تسد  مالسا  فلتخم  ياههقرف  یتح  تیدوهی و  تیحیـسم ، نانمـشد  هک  تسین  بیجع  ایآ 

[ ؟ دـننزیم تمظع  اب  ياهمرح  نیا  بیرخت  هب  تسد  رازبا  نیرتنردـم  اـب  زورما  یمیدـق و  لـیاسو  اـب  يراـگزور  هک  دناهعیـش  نانمـشد 
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هحفص 339 ]

تسا حضاو  رپ  يرآ 

زا رتالاب  دـنکیم و  تیادـه  ار  مدرم  ياهلد  هناخ  نیا  زا  هبر ، دـنع  یح  هدـنز و  ماقم  کی  تسین ، ربق  اج  نیا  هک  تسا  حـضاو  رپ  يرآ ،
اج نیا  يرآ ، دـنکیم . راید  نآ  يهناور  هدایپ  ياپ  اب  و  دـشکیم ، دوخ  يوس  هب  رود  ياههار  زا  ار  بولق  یتاذ ، يهبذاـج  نآ  اـب  تیادـه 
ار شنارئاز  دـشابیم و  هدـنز  هک  تسا  راگدرورپ  تجح  رهطم  ندـب  اج  نیا  دـشاب ، هدـش  هدرپس  نآ  ناـیم  رد  ياهدرم  هک  تسین  یکاـخ 

نیا يرآ ، دنکیم . تیانع  ار  اهنآ  جئاوح  دهدیم و  خساپ  تبحم  اب  رود  هار  زا  یمالـس  یتح  دیوگیم و  خساپ  نانآ  مالـس  هب  دـنیبیم و 
ورف ناـهج  رـساترس  مدرم  رب  ار  راـگدرورپ  تمحر  دوریم و  ـالاب  نامـسآ  اـت  روـن  زا  ینوتـس  تـسا و  ناگتـشرف  دـش  دـمآ و  ناـکم  اـج 

هب ارچ  سپ  دنراد ؛ داقتعا  رگا  هک  ارچ  دناموکحم ! دنشاب ، هتشادن  هچ  دنشاب و  هتـشاد  تمظع  همه  نیا  هب  داقتعا  هچ  نانمـشد  دتـسرفیم .
وزج رکف  داقتعا و  نایب ، يدازآ  هک  يرـصع  رد  نانیا  دننکیم ؟ بارخ  ار  نآ  هچ  يارب  دنرادن  داقتعا  رگا  و  دناهدمآ ؟ ادـخ  رون  اب  هزرابم 

نازوتهنیک نیا  ربارب  رد  ار  يدبا  بجعت  تمالع  لاؤس  کی  اب  دننکیم . ییاطسو  نورق  عون  زا  ییاهراک  تسا  يرشب  عماوج  ملـسم  لوصا 
اب دـننکیم  رکف  اعقاو  ایآ  دـناهدمآ !؟ مدرم  يهشیدـنا  رکف و  گنج  هب  یتمظع  اب  ياههاگراب  نینچ  بیرخت  اب  اعقاو  اـیآ  هک  میهدیم  رارق 
زا سپ  اـما  دـش ، بیرخت  يزوتهنیک  نآ  اـب  هک  دـننیبیمن  ار  عـیقب  اـیآ  دوریم ؟ نیب  زا  مدرم  داـقتعا  دزیرب  ورف  مه  يور  زا  هک  رجآ  دـنچ 

دـنهدیم و مالـس  دوخ  ناماما  هب  داقتعا  نامه  اب  دنتـسیایم و  هنهرباپ  بدا و  اب  كاـخ  ناـمه  راـنک  رفن  نارازه  زونه  نرق ، کـی  دودـح 
هحفص 340 ] دنریگیم [ ؟ خساپ  دننکیم و  حرطم  ار  جئاوح 

ارماس ات  عیقب  زا 

يزاسزاب هدـش  بیرخت  نکاما  همه ي  لوا  يهبترم  بیرخت  زا  سپ  دـندرک ؟ بیرخت  رابود  ار  عیقب  مرح  لاس  دـنچ  یط  رد  دـینادیم  اـیآ 
زا لاس  داتشه  زا  شیب  نونکا  دندومن . مرح  بیرخت  هب  مادقا  دنتفای و  طلست  نایباهو  مالسا و  نانمـشد  رگید  راب  لاس  دنچ  زا  سپ  اما  دش .

مامت نم   » هک دـندقتعم  دـننکیمن و  كرت  ار  هکربتم  دـقارم  نآ  ترایز  دـنوشیم  هنیدـم  دراو  هک  یجاجح  لیـس  درذـگیم و  اهزور  نآ 
ار عیقب  فارطا  هکلب  درادن ، صاصتخا  مرح  بیرخت  هب  طقف  تقیقح  اب  هزرابم  تسا . ماما  ترایز  اب  جح  ندـش  لماک  مامالا » ةرایز  جـحلا 

ینامـشچ اب  نایعیـش  دـنکیم . هریخ  ار  اهمشچ  دـباتیم و  نانچمه  رون  اما  دـننکیم . رود  ار  مدرم  مه  نآ  فارطا  زا  دنـشکیم و  راـصح 
ترایز هب  ار  اهلد  کشا  لیـس  اب  اج  نامه  زا  دـننکیم و  رهطم  دـقارم  هب  يزیمآترـسح  هاگن  دـنلب  ياـهنامتخاس  اـهلته و  زا  رابکـشا 

دنسریم هجیتن  نیا  هب  دننکیم . تدارا  راهظا  ترایز و  يرادازع ، هب  عورـش  عیقب ، هب  نکمم  لحم  نیرتکیدزن  رد  عمجت  اب  دنتـسرفیم و 
يور هنهرب  ياپ  اب  قاتـشم  رئاز  نارازه  دوشیم و  زاب  هک  اهرد  تفرن . تقیقح  گنج  هب  نیا  زا  شیب  درک و  زاـب  ار  عیقب  ياـهرد  دـیاب  هک 

دوخ ناماما  هب  ادـص  نیرتاسر  اب  نانابهگن  دولآ  بضغ  ياههاگن  ریز  دـنوریم و  رهطم  مرح  رانک  ات  دـنراذگیم و  مدـق  عیقب  ياـهكاخ 
نیموصعم يهمئا  اب  نانآ  طابترا  رد  هاگ  چـیه  كاپ  ياهمرح  نآ  بیرخت  تمالـس و  دـنهدیم  ناـشن  ـالمع  ناـنآ  دـننکیم . بدا  ضرع 

راخ ینارون  دبنگ  نآ  هک  هتـشذگ  رد  هچ  تسا . نینچ  ارماس  مه  زورما  تسا . رارقرب  ناشیا  اب  اهلد  هطبار  هتـشادن و  يریثأت  مالـسلامهیلع 
زا هحفـص 341 ] دراد [ . اج  شیپ  زا  شیب  اـهلد  يهمه  رد  نآ  تمظع  اـما  هدـش  بیرخت  نآ  رهاـظ  هک  زورما  هچ  هدوب و  نانمـشد  مشچ 

دـش و مالعا  ياهثداح  نینچ  نیببـسم  زا  يربت  نعل و  راجزنا و  رفنت و  زاربا  دـش . هتخیر  اهکشا  تراسج  نیا  رب  کـیدزن  رود و  ياـههار 
تیب لها  نایلاوم  نایعیـش و  بولق  رد  یلو  دندرک ، ناریو  ار  مامه  ماما  ود  نآ  هاگراب  يرآ ، دـندرک . موکحم  ار  نآ  فلتخم  للم  نایدا و 

دش . هتخاس  هاگراب  رازم و  رازه  ناهج  نابلط  يدازآ  مالسلامهیلع و 
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؟ ارچ ارماس  ارچ ؟ عیقب 

بیرخت هتفرگ و  رارق  هلمح  دروم  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  مرح  عیقب و  مالـسلامهیلع  همئا  رهطم  ياهمرح  نیب  رد  ارچ  رگید ! لاؤس  کی 
رایسب هچ  دننک و  عافد  رهطم  هاگراب  نآ  زا  دنتـسناوتن  نایعیـش  داتفا و  نانمـشد  تسد  هب  عیقب  هک  ارچ  تسا . نشور  نآ  خساپ  تسا ؟ هدش 
نایعیش تسا و  عقاو  نانمشد  هدودحم  رد  هک  یمرح  دش . هنوگ  نیمه  زین  ارماس  دندیـسر . تداهـش  هب  نآ  هار  رد  هک  ياهتخوسلد  نایعیش 

بیرخت هب  مادقا  دناهتساوخ ، هک  هنوگ  نآ  دنوش و  مرح  دراو  دناهتـسناوت  یتحار  هب  نانمـشد  ور  نیا  زا  دنرادن . نآ  تظافح  يارب  یتردق 
نیب رد  دننک و  رفس  ارماسرهش  هب  دنتـسناوتیمن  ترایز  يارب  یتح  نایعیـش  هک  ینامز  رد  دنادیم ؟ دوخ  رنه  ار  نیا  نمـشد  ایآ  دننک ، نآ 

رتشیب ترجاهم  تنوکـس و  اب  هک  تسا  راوازـس  هچ  دننک ؟ عافد  ناشناماما  مرح  زا  دنتـسناوتیم  هنوگچ  دنتـشادن ، تینما  رهـش  دوخ  هار و 
تفرگ . ار  گرزب  عیاجف  نینچ  يولج  نایعیش  قیقد  يزیرهمانرب  اب  ارماس و  رهش  هب  نایعیش 

؟ تساجک اجنیا 

موـصعم ماـما  ود  رهطم  دـقرم  طـقف  هن  اـج  نیا  دزیریم . کـشا  شیارب  هک  دسانـشیم  یبوـخ  هب  ار  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  مرح  هعیش ،
یکزلا یلع  نـب  نـسحلا  دـمحموبا  ماـما  ترـضح  مالـسلاهیلع و  یقنلا  يداـهلا  دـمحم  نـب  یلع  نسحلاوـبا  ماـما  ترـضح  مالـسلاامهیلع 
همیکح ترـضح  رهطم  ربق  یکی  دشخردیم . اج  نیمه  رد  زین  هعیـش  خیرات  زا  ناشخرد  يهطقن  دـنچ  هکلب  تسا ، مالـسلاهیلع  يرکـسعلا 

ناـمز ماـما  رداـم  نوتاـخ  سگرن  ترـضح  يرگید  و  هحفـص 342 ] مالـسلامهیلع [ . ماـما  همع  يرکـسع و  ماـما  همرکم  رهاوـخ  نوتاـخ 
يهناـخ تقیقح ، رد  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  مرح  يارـس  نحـص و  هک  نـیا  موـس  دراد . رارق  ماـما  ود  رازم  راـنک  رد  هـک  مالـسلاامهیلع 
نونکا هک  میراذگیم  ناماما  هناخ  رد  مدق  عقاو  رد  میوشیم  عیسو  نحـص  نآ  دراو  یتقو  ام  تسا و  هدوب  راوگرزب  ماما  ود  نآ  یـصخش 
يهناـخ هب  عـقاو  رد  میوـشیم  مرح  نآ  دراو  یتـقو  هک  تساـبیز  هچ  و  تسا . فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز -  ماـما  هب  قـلعتم 

مراهچ تسا . ترـضح  کلم  رد  نانچمه  لاس  تسیود  رازه و  زا  سپ  هک  میوشیم  دراو  مالـسلاهیلع  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترـضح  یـصخش 
ماما تداهش  زا  سپ  نانمـشد  هک  يراب  نیرخآ  تسا و  ترـضح  یمیدق  يهناخ  زا  هلاس  تسیود  رازه و  راگدای  هک  تبیغ  رهطم  بادرس 

تراـیز اـج  نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  دـناهدوب ، فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز -  ماـما  يوج  تسج و  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع 
دناهدرک .

تبیغ بادرس 

رهم ناـکم  نیدـب  تسا . هدوـب  اـج  نیا  دـناهدید  ار  مناـمز  ماـما  مدرم  هک  يراـب  نیرخآ  نوـچ  مهنیم  جرا  ار  هناـخ  نیا  دـیوگیم : هعیش 
زا سپ  دناهدرک و  یگدنز  هناخ  نیا  رد  یگلاس  جنپ  نس  ات  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا -  هللا  ۀیقب  ترـضح  نوچ  مزرویم ،

دندمآ و ولج  مالسلاهیلع  نامز  ماما  دندروآ ، زامن  يارب  ار  مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  سدقم  ندب  هک  يزور  دناهدش . ناهنپ  اههدید  زا  نآ 
هک نانمشد  دنتفر . هناخ  بادرـس  هب  دندناوخ و  زامن  ردپ  كرابم  ندب  رب  دنهد  ناشن  یلمعلاسکع  دنناوتب  نارومأم  مدرم و  هک  نآ  نودب 

نیمه رد  هک  دراد  يدنزرف  مالسلاهیلع  يرکـسع  ماما  دندرک  نیقی  دندوب ، تمـصع  تماما و  راگدای  نیرخآ  يوج  تسج و  رد  تدش  هب 
هحفص 343] زا [  ار  راوگرزب  نآ  ادخ  دنتفاین و  ار  ترضح  نآ  یلو  دندرک ، وج  تسج و  ار  هناخ  دنتشادن . یسرتسد  وا  هب  اما  تسا ، هناخ 

اصوصخم هبتر  یلاع  تاماقم  زا  رفن  ود  دنداد . هناخ  نیمزریز  زا  يو  زامن  يادص  ندینـش  زا  ربخ  ناسوساج  تشاد . ناهنپ  نانمـشد  مشچ 
زامن لاح  رد  ار  هلاس  جنپ  یکدوک  دندش  بادرـس  دراو  یتقو  دنورب . اج  نآ  هب  اصخـش  ترـضح  نتفای  يارب  هک  دنتفای  یـصاخ  تیرومأم 
تجح دوجو  مه  تساوخیم  لاعتم  يادخ  عقاو  رد  دنتـشادن . ار  ترـضح  نآ  هب  ندش  کیدزن  تردق  دندرک  یعـس  هچ  ره  یلو  دندید ،
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زابرس ياهدع  هک  دش  نآ  رب  نانمشد  میمصت  نیرخآ  دنک . ظفح  نانمـشد  رـش  زا  ار  وا  مه  دنامن و  اهلد  رد  یکـش  ات  دهد  ناشن  ار  دوخ 
عوقو هب  یهلا  هزجعم  مه  راب  نیا  دنروایب . هدرک  ریگتسد  ار  ترضح  نآ  لماک ، شیتفت  نمض  دنتسرفب و  ترضح  هناخ  هب  یهدنامرف  اب  ار 
هدرک رداص  نانآ  هب  شاب  هدامآ  روتسد  وا  دندوب و  هداتسیا  فص  هب  دوخ  هدنامرف  ربارب  رد  نازابرس  هناخ  نحص  رد  هک  یلاح  رد  تسویپ .
فرط هب  همه  مشچ  شیپ  دمآ و  نوریب  هناخ  بادرس  زا  هلاس  جنپ  یکدوک  هک  دندوب  دهاش  نازابرـس  يهمه  دوب ، هداتـسیا  ناشربارب  رد  و 

زا داد و  تئرج  دوخ  هب  نازابرس  زا  یکی  دعب  یتاظحل  تفر . نوریب  درک و  روبع  نانآ  هدنامرف  نازابرـس و  نیب  زا  داتفا و  هار  هب  هناخ  برد 
يولج زا  هدـمآ و  نوریب  بادرـس  زا  هک  دـناهدید  ار  یکدوک  دـندرک  راـهظا  هدـنامرف  هب  نازابرـس  همه  كدوک ؟ مادـک  دیـسرپ : هدـنامرف 

ار ترـضح  نآ  زگره  تشاد : راهظا  بجعت  اب  هدنامرف  تسا . هدـش  جراخ  هناخ  زا  هدرک و  روبع  هدـنامرف  مشچ  شیپ  نازابرـس و  فوفص 
يزور زا  دوب و  تبیغ  بادرس  زا  جورخ  ماگنه  دندید  ار  مالسلاهیلع  نامز  ماما  مدرم  هک  يراب  نیرخآ  و  تسا !؟ هدشن  وا  هجوتم  هدیدن و 
همادا نآ  زا  دعب  لاس  داتفه  ات  دش و  زاغآ  يرغص  تبیغ  دیدن و  ار  ترـضح  نآ  ینلع  روط  هب  یـسک  رگید  دش  جراخ  هناخ  نآ  رد  زا  هک 
هتفای همادا  زورما  ات  دـش و  زاغآ  يربک  تبیغ  نآ  زا  دـعب  و  دـندوب ، هطـساو  ترـضح  نآ  مدرم و  نیب  هعبرا  باون  تدـم  نیا  رد  هک  تفای 

اب اج  نآ  رد  و  مسوبیم ، دـیاهدرک  یگدـنز  هناخ  نیا  رد  هک  تیاهزور  نیرخآ  دای  هب  ار  بادرـس  نیا  ياـج  ياـج  ارهز ! زیزع  يا  تسا .
هحفص رد [  زا  دیآیم و  نوریب  بادرس  زا  ناتیاهمدق  لابند  هب  منامشچ  میامنیم و  مامـشتسا  اج  نآ  زا  ار  امـش  رطع  منکیم و  اوجن  امش 

رود ات  دباییمن  ار  امـش  هک  هاگ  نآ  و  دـنکیم . وج  تسج و  ار  امـش  دـشکیم و  رپ  اههوک  اهتشد و  ات  دـنکیم و  روبع  ناتیهناخ  [ 344
اب دنکیم و  ناتمالس  هللا » یعاد  ای   » رکذ اب  دنزیم و  ناتیادص  حلاصابأ » ای   » يادن اب  هنادنمترـسح  دزودیم و  مشچ  ناتروهظ  ياهتسد 

ددم امش  زا  ینکردأ » ینکردأ ،  » دایرف اب  دشکیم و  ار  ناتراظتنا  لجعلا » لجعلا ،  » يهژاو لگ  اب  دتـسرفیم و  ناتدورد  هللا » یلو  ای   » هملک
دراد . ار  ناترادید  يوزرآ  مقتنم » ای   » يادن اب  دهاوخیم و  یباوج  امش  زا  يدهم » ای   » سامتلا اب  دبلطیم و 

تبحم داقتعا و  رهظم 

يارب مه  دراد و  میظع  یهاگیاج  ام  بولق  رد  مه  هک  تسا  داقتعا  رهاظم  نیرتگرزب  زا  یکی  هدنشخرد  ياهدبنگ  نیا  هک  دنادیم  هعیش 
نیا زا  ار  شترخآ  ایند و  تاکرب  يونعم و  هشوت  داز و  هعیـش  هک  دمهفیم  یبوخ  هب  مه  نمـشد  تسا . روآدرد  تدـش  هب  نانمـشد  بولق 
هعیـش همـسا .) اـهیف  رکذـی  عفرت و  نأ  هللا  نذأ   ) هک تسا  یتویب  نیمه  زا  تسا  هدـنز  نیمز  يور  رد  لوسر  ادـخ و  ماـن  رگا  دریگیم . اـج 

دراد هار  ادخ  شرع  هب  هک  تسا  اههناخ  نیمه  اهنت  درک و  زاب  اهلد  هب  دیاب  رهطم  ياهمرح  نیا  زا  ار  تبحم  ياههزاورد  هک  تسا  دـقتعم 
. دـیاس ناشیا  نابـساپ  کلم  ناتـسآ  رب  رـس  تسخن  دوش و  دراو  اـههناخ  نیا  رد  زا  دـیاب  تسا  راـگدرورپ  هب  برقت  ياـیوج  یـسک  رگا  و 

هدرک نامگ  طلغ  هب  تفای و  ناوتیمن  اج  چـیه  رد  تسا  يراج  اههناخ  نیا  رد  هک  یتبحم  ناشوج  ياههمـشچ  تسا  هتفاـیرد  مه  نمـشد 
نمـشد هک  نونکا  دنک . دوبان  ار  غورفرپ  هلعـش  نیا  دناکـشخب و  ار  هدنیاز  ناشوج  همـشچ  نیا  دـناوتیم  نانآ  هاگراب  بیرخت  اب  هک  تسا 

لاعتم يادخ  دنک ، شوماخ  دوخ  رـس  مد  هب  ار  يدزیا  غارچ  نیا  غورف  دهاوخیم  مههاوفاب ) هللارون  اووفطیل  نودیری   ) قادـصم هب  زوتهنیک 
یهاـگراب هک  دـیرفآ  دـهاوخ  نایعیـش  ياـهلد  رد  یتـمه  هزیگنا و  روـش و  ناـنچ  نورفاـکلا ) هرک  وـل  هروـن و  متم  هللا  و   ) قادـصم هب  زین 

. دید دناوتن  هک  نآ  ره  دوش  روک  ات  دمآ ، دنهاوخ  نوریب  دنلبرـس  یهلا  شیامزآ  نیا  زا  درک و  دنهاوخ  انب  نآ ، زارف  رب  شیپ  زا  رتهوکـشاب 
هحفص 345 ] [ . ] 260]

مدرم دیلقت و  عجارم  هدرتسگ  ضارتعا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  نیهوت  ربارب  رد  هیملع  ياههزوح  يدج  ضارتعا  مدع  زا  ینارکنل  لضاف  دمحم  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  داقتنا 
یلـص مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  نیهوت  ربارب  رد  هیملع  ياههزوح  نویناحور و  گـنرمک  شنکاو  زا  ینارکنل  لـضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  هلا  و 
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نیا درک : حیرــصت  دوــخ  هـقف  جراــخ  سرد  رد  هبنــش  هـس  زور  حبــص  ینارکنل  لــضاف  یمظعلا  هللا  تـیآ  درک . داــقتنا  هـلا  هــیلع و  هللا 
ار تاسدقم  يهمه  اهنآ  رد  هدومن و  تناها  زیچ  همه  هب  دنتسه  نآ  نادرگ  هنحص  اپورا  اکیرمآ و  مالـسا و  نانمـشد  هک  ییاهروتاکیراک 

اهروتاکیراک نآ  تسا . هدش  تناها  میرک  نآرق  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  هب  هداد ، رارق  تناها  دروم 
يارب هکلب  ناناملـسم ، يارب  اهنت  هن  ادج  اهسکع  لاکـشا و  نیا  تسا . هدومن  رادهحیرج  ار  یناملـسم  ریغ  هکلب  ناملـسم و  ناسنا  ره  بلق 

یناسنا چیه  روصت  رد  هک  تسا  یتشز  حبق و  زا  يدح  رد  اهروتاکیراک  نیا  تسا . هدننک  رثأتم  یهلا  نایدا  زا  ینید  ره  وریپ  هک  یسک  ره 
نآ نتفگ  يارای  نابز  هک  تسا  تحاضف  زا  يدح  هب  دوشیم ، يراج  ناسنا  کشا  هیرگ و  هک  تسا  بیجع  نیهوت  ردـق  نآ  دـجنگیمن ،

هدرک ادیپ  رارمتـسا  ییاپورا  ددعتم  ياهروشک  رد  هک  هئطوت  نیا  دـیراد . ار  نآ  ندینـش  ناوت  امـش  هن  میوگب و  مناوتیم  نم  هن  درادـن ، ار 
میرضاح ام  هک  تسا  مرتحم  ردق  نآ  دراد و  هنیزه  ملق  نایب و  يدازآ  هک  دنتفگ  ییاپورا  ياهروشک  نالوئسم  تسا . مالسا  اب  هلباقم  يارب 

ياهروشک رد  یجوم  اهنت  هن  بلطم  نیا  میتسین . یهاوخرذـع  هب  رـضاح  تفگ : تحارـص  اـب  اـهنآ  زا  یکی  یتح  میزادرپب ، ار  نآ  يهنیزه 
مالعا و ار  دوخ  ضارتعا  دنتفـشآرب و  ناناملـسم  ایند  طاقن  يهمه  رد  درک ، ادـیپ  ناهج  رد  یعیـسو  ساـکعنا  هکلب  درک ، داـجیا  یمالـسا 
: تشاد راهظا  يو  دـندش . حورجم  هتـشک و  ياهدـع  تاضارتعا  اهتارهاظت و  زا  یخرب  رد  هک  يروط  هب  دـندرک  زاربا  ار  شیوخ  راـجزنا 
بسانم و بوخ و  ياهلمعلاسکع  دندومن و  دـنلب  ار  دوخ  هحفص 346 ] ضارتعا [  دایرف  ینامسآ  نایدا  هب  نانیدتم  ناناملـسم و  هرخالاب 

یلـصفم ییامیپهار  اهروشک  زا  یخرب  رد  دنداتفا ، هار  هب  یلـصفم  ياهتیعمج  ییاپورا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  یتح  دنداد ، ناشن  دیدش 
یمظعلا هللا  تیآ  اههورگ . فانـصا و  یتح  دـنداد  ناـشن  لـمعلاسکع  همه  هطبار  نیا  رد  هرخـالاب  هدوب و  ریظن  مک  دـیاش  هک  دـش  ماـجنا 

تیناـحور هک  میدرکیم  رکف  اـم  دنـشاب ؟ مدـق  شیپ  هعیـش  ياـههزوح  تیناـحور و  رما  نـیا  رد  دوـبن  مزـال  اـیآ  تـفگ : ینارکنل  لـضاف 
ضارتعا زین  مظعم  عجارم  ناگرزب و  زا  یخرب  مدومن و  رـشتنم  ار  یمایپ  بناـج  نیا  دوخ  هچ  رگ  داد ، دـهاوخ  ناـشن  يدـج  لـمعلاسکع 

شنکاو ینعم  نیا  رد  هیملع  ياههزوح  ارچ  روشک و  رـسارس  تیناحور  ارچ  هک  تسا  نیا  بناج  نیا  لاکـشا  اـما  دـندومن . راـهظا  ار  دوخ 
رگید لوسر  ادخ و  هب  داقتعا  زا  میرادن ، رتمهم  رتسدقم و  نآ  زا  رگید  هک  رما  نیا  هب  تبسن  ام  يوزوح  زکارم  ارچ  دندادن ؟ ناشن  يدج 

یمالسا هب  ام  یمالـسا  بالقنا  شزرا  درک : هفاضا  دیلقت  عجرم  نیا  دندادن ؟ ناشن  لمعلاسکع  شنکاو و  میرادن ، رتشزرا  اب  رتسدقم و 
کی دیاب  هیملع  ياههزوح  دراد . یگتسب  تسا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نآ  تیوه  هب  نآ و  ندوب 
رتدوز هچ  ره  هعیـش  تیناـحور  هک  تسا  نآ  بناـج  نیا  راـظتنا  دـشاب . هتـشاد  یناـهج  یمومع و  ساـکعنا  هک  دـهد  ناـشن  یلمعلاسکع 

ام ياههناسر  یمالـسا و  يروهمج  تلود  نالوؤسم  هک  دوب  نآ  رگید  راـظتنا  هتبلا  دـهد . ناـشن  اـههزوح  يهمه  رد  يدـج  لـمعلاسکع 
: درک دیکأت  يو  تسا ؟ هدوب  فیعض  یلومعم و  دح  رد  يریگعضوم  دروخرب و  ارچ  دندادیم ، ناشن  يرتشیب  تیساسح  رما  نیا  هب  تبـسن 

ناشن شنکاو  ياهتـسه  يژرنا  يهزادـنا  هب  رما  نیا  رد  ارچ  تسین ، ياهتـسه  يژرنا  هلأسم  اب  هسیاقم  لـباق  لوسر  ادـخ و  هب  تناـها  هلأـسم 
ار يزور  دیاب  هللا  ءاش  نا  ماهداد و  ماغیپ  مه  هزوح  نالوؤسم  زا  یخرب  هب  هدنب  دشیم . مالعا  یمومع  يازع  رما  نیا  رد  دوب  مزال  دـیدادن ؟
رد دیاب  هک  میاهتفرگارف  ار  سرد  نیا  راوگرزب  ماما  زا  ام  دنیامن . لیطعت  ار  روشک  رـسارس  هیملع  ياههزوح  دـنهد و  صاصتخا  رما  نیا  هب 

هحفص 347 ] دناشوپب [ . لمع  يهماج  تسا  هتفرگ  ماما  زا  هک  ار  یسرد  نیا  دیاب  تیناحور  داتسیا و  رابکتسا  ياههئطوت  لباقم 

ارماس هناتسآ  تمرح  کته  هب  ضارتعا  رد  نید  ناگرزب  ياههینایب 

هراشا

مییامنیم : مالسلامهیلع  تیب  لها  نارادتسود  ناگدنناوخ و  میدقت  ار  دیلقت  عجارم  ياههینایب  نتم  شخب  نیا  رد  نونکا 

ینارکنل لضاف  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  ترضح  مایپ 
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يرکـسع نسح  ماـما  يداـه و  ماـما  مرح  راـجفنا  تبـسانم  هب  ینارکنل  لـضاف  دـمحم  خیـش  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ماـیپ 
بولق و هک  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  نادیهش  رالاس  يرادازع  مایا  رد  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مالـسلاامهیلع .

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  ملظ  رفک و  يایند  تناها  تسا و  زادگ  زوس و  زا  لامالام  تبیصم و  زا  هدنکآ  نایعیش  ناناملـسم و  ياهلد 
کته و زادگناج  رایسب  هثداح  دوب ، هدومن  نادنچ  ود  ار  تبیـصم  دوشیمن ، روصت  نآ  قوف  یتسادق  چیه  دنروما و  نیرتسدقم  هک  هلا  و 

زکارم زا  یکی  مالـسلاهیلع و  نامزلا  بحاص  ترـضح  دـلوم  هک  ارماس  رد  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماـما  مرح  راـجفنا 
. درب ورف  میظع  یهودنا  رد  ار  نایعیش  یمامت  رابمغ و  ار  همه  بولق  هانگیب  نینمؤم  زا  یعمج  ندش  هتشک  تسا و  هعیـش  ياههزوح  یملع 
هب زور  اما  دندیرفآ ، ار  یعیاجف  نینچ  ررکم  رد  ررکم  نانآ  ثیبخ  دادجا  ابآ و  خیرات  لوط  رد  هک  دنادیمن  رگم  كاته  زیرنوخ و  نمشد 

تیب لـها  زا  يوریپ  راـختفا  ناـسنا  نوـیلیم  اهدـص  هزورما  تشگ و  نوزفا  هسدـقم  باـتعا  نیا  یناروـن  ناـبحاص  هب  داـقتعا  تبحم و  زور 
ام هدنز و  ام  همه  بولق  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  دننادب  نانمشد  هحفص 348 ] دنراد [ . ار  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و 
هک مالسا  نانمشد  تسشن . میهاوخن  بقع  یمدق  هدادن و  هار  دوخ  هب  یلزلزت  چیه  ریسم  نیا  رد  میراد و  هتشاد و  ار  نانآ  زا  يوریپ  راختفا 

هللادـمحب هتبلا  هک  دـنیامنیم  لاـبند  دناهتـشگ ، كاـنمیب  روشک  نیا  هب  تمظع  ددـجم و  تشگزاـب  قارع و  ددـجم  تاـیح  زا  اـهزور  نیا 
اب بناج  نیا  دیـسر . دـنهاوخن  هللا  ءاش  نا  دناهدیـسرن و  دوخ  موش  فدـه  هب  املع  ناـگرزب و  ياهتیادـه  نایعیـش و  يرادـیب  اـب  نونکاـت 

یمامت هیملع و  ياههزوح  يهمه  ءادفلا و  هل  یحور  مظعالا  هللاۀـیقب  سدـقم  تحاس  هب  ار  تبیـصم  نیا  رادـغاد  یبلق  رابکـشا و  یمـشچ 
لاـعتم دـنوادخ  زا  دوب . مهاوخ  راوگوس  لـیطعت و  ازع  ناوـنع  هب  ار  دوـخ  سرد  هبنـش  زور  هدوـمن و  ضرع  تیلـست  نایعیـش  ناناملـسم و 

. دوش هدیچرب  دوجو  ملاع  زا  تیانج  ملظ و  طاسب  رتدوز  هچ  ره  هداد و  نیکست  دوخ  یلو  روهظ  اب  ار  ام  حورجم  ياهلد  مرادیم  تلئـسم 
مارحلا 1427  مرحم  دنفسا 1384 23  موس  ینارکنل  لضاف  دمحم  نوبلقنی . بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و 

بالقنا مظعم  ربهر  هینایب 

دـیرفآ و گرزب  ياهعجاف  زورما  لد ، هیـس  ناراکتیانج  يهدولآ  نوخ  هب  راکهبت و  تسد  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مالـسلاامهیلع يرکـسع  ماما  ترـضح  يداه و  ماما  ترـضح  رهطم  مرح  دش . رگید  یهانگ  بکترم  ینید ، تاسدقم  میرح  هب  زواجت  رد 

مالسلامهیلع تیب  لها  هب  دنمتدارا  ناناملسم  يهمه  نایعیـش و  لد  رب  نیگنـس  یغاد  تفرگ و  رارق  بیرخت  تناها و  هحفص 349 ] دروم [ 
يهلیـسو هب  کشیب  دـناهدش ، باختنا  لفاغ  تخبدـب و  نارودزم  رجحتم و  نابـصعتم  زا  نآ  ییارجا  لماوع  الامتحا  هک  تیانج  نیا  داهن .

رد دـیاب  ار  نآ  يهتـشررس  تسا و  یـسایس  تیاـنج  کـی  نیا  تسا . هدـش  یحارط  یناطیـش  ثیبـخ  تاـین  اـب  رگهئطوت و  یناریگمیمـصت 
ار قارع  یعامتجا  یسایس و  عاضوا  هک  رگهطلس  ياهتردق  درک . وج  تسج و  اهتسینویهص  قارع و  نارگلاغشا  یتاعالطا  ياهنامزاس 

ياهفالتخا داجیا  ینماان و  دـیدشت  هک  دـننارورپیم  رـس  رد  یموش  ياههشقن  دـننیبیم ، داـضت  رد  دوخ  يهنایوجهرطیـس  ياهفدـه  اـب 
رهطم مرح  دوزفا . قارع  نارگلاغـشا  ياهيراکهیـس  يهدـنورپ  رب  يرگید  گرب  ارماس ، رد  زورما  تیاـنج  تسا . اـهنآ  يهلمج  زا  یبهذـم 
دهاوخ تماق  هتشذگ  زا  رتهوکش  اب  مالسلامهیلع  تیب  لها  نادنمتدارا  يهناقـشاع  تمه  هب  رگید  راب  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  تارـضح 

كاپ دـیدم  ياهتدـم  ات  هک  درک  تبث  يرگید  هایـس  يهکل  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد  یناشیپ  رب  تیانج  نیا  یلو  هللا . ءاش  نا  تشارفا 
هب هادف  انحاورا  هللاۀیقب  ترـضح  هاگـشیپ  هب  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  ربمایپ  تحاس  هب  تیلـست  نمـض  بناج  نیا  دش . دهاوخن 

ربمایپ رهطم  نادناخ  هب  نادنمتدارا  هاگآ و  رویغ و  ناناملسم  يهمه  هب  ناهج و  رسارس  رد  نایعیـش  مومع  هب  رابهعجاف ، يهثداح  نیا  رطاخ 
رد رادازع  مدرم  زا  ادکؤم  منادیم  مزال  میامنیم . مالعا  یمومع  يازع  روشک  رد  هتفه  کی  منکیم و  ضرع  تیلـست  مالـسلامهیلع  ادـخ 

زیهرپ ادج  دماجنایم  ناملسم  ناردارب  ینمشد  ضراعت و  هب  هک  یلمع  هنوگ  ره  زا  هک  منک  تساوخرد  ناهج  طاقن  ریاس  قارع و  ناریا و 
، دنک راداو  تنس  لها  مارتحا  دروم  ياهناکم  دجاسم و  هب  ضرعت  هب  ار  نایعیـش  هک  تسا  راک  رد  ییاهتسد  انیقی  هحفص 350 ] دننک [ .
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هللا دابع  یلع  مالسلاو  تسا . مارح  اعرش  ناملسم و  ياهتلم  نانمشد  مالسا و  نانمـشد  دصاقم  هب  کمک  تهج  نیا  رد  یمادقا  هنوگ  ره 
 1384 هام /  دنفسا  ياهنماخ 3 /  یلع  دیس  نیحلاصلا 

یناتسیس یلع  دیس  جاح  يهینایب 

مالسلاهیلع يداهلا  مامالا  ماقم  یلع  مثآلا  ءادتعالا  لوح  فرشألا  فجنلا  یف  هلظ ) ماد   ) یناتـسیسلا دیـسلا  ۀحامـس  بتکم  نم  رداص  نایب 
اذه حابـص  یف  ۀمثآلا  يدایألا  تدتما  دقل  نورفاکلا .) هرک  ول  هرون و  متم  هللا  مههاوفأب و  هللارون  اوئفطیل  نودیری   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ۀکرابملا ۀبق  ریجفت  مالسلاامهیلع و  يرکـسعلا  يداهلا و  نیمامالا  مرح  فادهتـسا  یه  اهعظفأ و  اهعـسبا و  ام  ۀیزخم  ۀمیرج  بکترتل  مویلا 
دـصق یتلا  ءارکنلا  ۀـمیرجلا  هذـه  ةءارا  نع  ةرـصاق  تاملکلا  نا  يرخا . ۀمیـسج  رارـضا  ثودـح  اـهنم و  ریبک  ءزج  مادـهنا  یلا  يدا  اـمم 
ةوعدم ۀیقارعلا  ۀموکحلا  نا  ۀـئینجلا . مهفادـهأ  یلا  لوصولا  کلذ  مهل  حـیتیل  یقارعلا  بعـشلا  انبأ  نیب  ۀـنتفلا  عاقیا  اهئارو  نم  نویریفکتلا 

اذا و  ۀسدقملا ، نکامألا  فدهدست  یتلا  ۀیمارجالا  لامعألا  لسلسم  تقو  یف  ۀلماکلا  اهتایلؤئسم  لمحت  یلا  یضم  تقو  يأ  نم  رثکأ  مویلا 
ذا اننا  هحفص 351 ] یلاعت [ . كرابت و  هللا  نوعب  کلذ  یلع  نورداق  نینمؤملا  ناف  ۀمزاللا  ۀیامحلا  نیمأت  نع  ةزجاع  ۀینمألا  اهتزهجا  تناک 

نینمؤملا وعدن  و  مایأ ، ۀعبـس  کلذل  ماعلا  دادـحلا  نلعن  للجلا  باصملا  اذـهب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  انماما  يزعن 
مه عیمجلا و  یلع  نیدـکؤم  تاسدـقملا ، ۀحابتـسا  تامرحلا و  كاـهتن  ـال  مهتناداو  مهجاـجتحا  نم  ۀیملـسلا  بیلاـسألاب  اـهلالخ  اوربتعیل 
ۀنتف نم  ءادـعألا  هدـیری  ام  یلا  يدؤی  ام  ذاختا  یلا  مهرجی  اغلبم  کلذ  مهب  غلبی  نأ ال  ۀـعورملا  ۀـمیرجلل  ةأسأملا  ۀـمدصلا و  لاح  نوشیعی 

23 نوبلقنی . بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال  اهنوتا . یف  قارعلا  لاخدا  یلع  اولمع  املاط  ۀـیفئاط 
یناتسیسلا  دیسلا  بتکم  مارحلا 1427 ه ق  مرحم 

يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  رتفد  هینایب 

اوملظ نیذلا  ملعیس  و   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هلظ ) ماد   ) يدورهاشلا ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  بتکم 
ۀجحلا انماما  یلا  مدـقتن  [ . 261 ( ] لاـصآلا ودـغلاب و  اـهیف  هل  حبـسی  همـسا  اـهیف  رکذـی  عفرت و  نأ  هللا  نذا  تویب  یف  ( ) نوبلقنی بلقنم  يأ 

ابن انلـصو  دـقل  للجلا . باصملا  اذـهب  يزاعتلاب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀـجحلا  ناـمزلا  رـصعلا و  بحاـص 
مالسالل و ۀیناسنالل و  نیفدلا  دقحلا  قلطملا و  ءادعلا  نع  فشکت  و  ناسنا ، لک  لب  نموم ، لک  ریمـض  زهت  یتلا  ءارکنلا  ۀیباهرإلا  ۀمیرجلا 

يداهلا مامالا  نیمامالا  دقرم  ریجفت  هحفص 352 ] تفدهتسا [  یتلا  ۀنابجلا  ۀیمارجالا  ۀیشحولا  ۀیلمعلا  یه  الأ و  مالـسلامهیلع ، تیبلا  لهأل 
اذامل لب  تمصلا ، اذه  اذامل  ناسنا ، لک  ملسم و  لک  بطاخن  یملاعلا و  ریمضلا  بطاخن  نحن  و  مالسلاامهیلع . يرکسعلا  نسحلا  مامالا  و 

لهأ ءایربالا و  فدهتست  یتلا  ةرفاکلا ، ۀیباهرالا  ۀمرجملا و  تایلمعلا  هذه  لاثمأل  ۀیناسنالا  مالسالا و  نع  نیجراخلا  ضعب  نم  معدلا  اذه 
رجأ اهلعج  تیبلا و  لهأ  ةدومب  میرکلا  نآرقلا  رمأی  ملأ  ءایربالا . ۀـمرتحملا و  سوفنلا  ءامد  ظـفحب  مالـسالا  رمأـی  ملأ  مالـسلامهیلع ؟ تیب 

تیبلا و لهأ  ۀبحمب  هثیداحأ  نم  ریثکلا  یف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  رمأی  ملأ  یبرقلا .) یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال   ) ۀلاسرلا
مالسلامهیلع تیبلا  لهأ  عابتا  هیف  دمی  يذلا  تقولا  یفف  ۀیناسنالا !؟ وأ  مالسالا  لثمت  ةرفاکلا  ۀیمارجالا  تایلمعلا  اذه  لهف  مهب ؟ کسمتلا 

مل نا  نومرجملا ! اهیأ  هیمارجالا . تایلمعلا  هذـهب  نواعتلا  فلآتلا و  اذـه  فسنب  نومرجملا  موقی  نیـصلخملا  عیمجل  نواعتلا  فلاـتلا و  دـی 
متدـقف اذاملف  ۀلیـضفلا ، فرـشلا و  زکارم  یحولا و  نداعم  ۀـیباهرالا  تایلمعلاب  اوفدهتـست  مکاـیند و ال  یف  ارارحأ  اونوکف  نید  مکل  نکی 

ریثکلا نأ  ملعن  نحن  و  الیبس .) لضأ  مه  لب  ماعنألاک  الا  مه  نا   ) لضأ لب  ةرـساک  شوحو  یلا  متلوحت  دقف  ۀیناسنالا ، میقلا  لک  فرـشلا و 
ءالؤه نم  راثلا  ماقتنالل و  نوعلطتی  ۀیمارجالا ، تایلمعلا  هذهل  اوضرعت  نیذلا  ءایربالا  نیمولظملا و  لک  ملاعلا و  یف  ءافرشلا  نینمؤملا و  نم 

نم بلطن  انا  و  مالـسالا . ملاعم  فرـشلا و  ناـمیالا و  فدهتـست  یتلا  ۀـیمارجالا  تاـیلمعلا  هذـهب  موی  لـک  نوموقی  نیذـلا  ةرفکلا ، ةاـنجلا 
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حیرجلا و قارعلا  یف  عیمجلا  اهیف  علطتی  یتلا  ۀجرحلا  ۀلحرملا  هذه  یف  ۀصاخ  و  ۀـصلخملا ، ةدیـشرلا  ۀـیعجرملا  تاداشرإب  مازتلالا  عیمجلا 
نومرجملا ءالؤه  اـمنیب  ناـمأ و  ۀـیرح و  هحفـص 353 ] لکب [  ۀیمالـسالا  رئاعـشلا  ماـکحألا و  ۀـسرامم  رارقتـسالا و  نمـألا و  یلا  مولظملا 

جرفلا لیجعتب  نیصلخم  هللاوعدن  ۀیاهنلا  یف  و  نیملاظلا . موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الأ  قارعلا ، یف  مالسالا  ۀیرحلا و  نامألا  یلع  ءاضقلا  نولواحی 
هلظ ) ماد   ) يدورهاشلا یمظعلا  هللا  ۀیآ  بتکم  مارحلا 1427  مرحم  ۀسدقملا 23  مق  نیرهاطلا . نیبیطلا  هلآ  دمحم و  قحب 

يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  جاح  رتفد  يهینایب 

عفرت نأ  هللا  نذا  تویب  یف   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تسا : رارق  نیا  زا  يدورهاش  ینیسح  دمحم  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  يهینایب 
هاگـشیپ هب  تیلـست  ضرع  اـب  نوعجار . هیلا  اـنا  اـنا هللا و  میظعلا . یلعلا  هللا  قدـص  [ . 262 ( ] لاصآلا ودغلاب و  هل  حبـسی  همـسا  اهیف  رکذـی  و 

تیب لها  مالسا و  نانمشد  هنادرمناوجان  هلمح  دهاش  رثأت  فسأت و  لامک  اب  ءادفلا . همدقم  بارتل  انحاورا  مظعألا  هللا  ۀیقب  ترضح  سدقم 
مالسلاامهیلع يرکسع  نسح  ماما  ترضح  یقنلا و  یلع  ماما  ترضح  نیفیرش  نیماما  یتوکلم  هاگراب  هب  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و 

نید نانمشد  میتسه . هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نادناخ  تراسا  مالسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعیبا  نادیهـش  رالاس  يراوگوس  مایا  رد 
ار دوخ  ینمشد  هدز و  هناشنمدد  لامعا  نینچ  ماجنا  هب  تسد  هحفص 354 ] فلتخم [  لاکشا  هب  اهراب و  زابرید  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  و 

قطانم رد  هسدقم  تابتع  هرادا  دراد  ترورـض  ور ، نیا  زا  دناهدومن . راکـشآ  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  مالـسا و  نید  اب 
نیرئاز هسدقم و  تابتع  نآ  تینما  نیمأت  رد  یماظن  ياهورین  تلود و  تیامح  دـیلقت و  عجارم  رظن  ریز  یلاع  تائیه  طسوت  قارع  فلتخم 

مالـسا و ناـهج  هک  ار  كانفـسا  هعیاـض  نیا  ددرگ . یلمع  رتعیرـس  هچ  ره  قارع  موـلظم  تـلم  نانمـشد  تـسد  ندوـمن  هاـتوک  مرتـحم و 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  هدومن  كانهودـنا  هدرزآ و  ار  وجتقیقح  ياهناسنا  ماـمت  ياـهبلق 
یلاـعت يراـب  هاـگرد  زا  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  جرف  رد  لـیجعت  هدومن ، ضرع  تیلـست  نینمؤم  عیمج  فیرـشلا و 

هلظ ) ماد   ) يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  سدقم  مق  مارحلا 1427  مرحم   23 میدنموزرآ .

یناسارخ دیحو  نیسح  خیش  هینایب  زا  یشخب 

: مالسلاامهیلع نییرکسع  هرونم  هبق  مده  زوسناج  تبیـصم  رد  یلاعلا  هلظ  دم  یناسارخ  دیحو  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هینایب  زا  یتمـسق 
عیب ةراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  لاصآلا -  ودغلاب و  اهیف  هل  حبـسی  همـسا  اهیف  رکذـی  عفرت و  نأ  هللا  نذا  تویب  یف   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هشرعب  ) مکلعجف اراونا  هللا  مکقلخ  هحفـص 355 ] راصبألا [ .) بولقلا و  هیف  بلقتت  اموی  نوفاخی  ةوکزلا  ءاتیإ  ةولـصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع 
! مالسلاهیلع نامز  ماما  ناگدادلد  ناهج ، ناناملـسم  همـسا .) اهیف  رکذی  عفرت و  نأ  هللا  نذا  تویب  یف  مکلعجف  مکب  انیلع  نم  یتح  نیقدحم 
هک ءاشی ) نم  هرونل  هللا  يدهی  . ) تسا تماما  تیالو و  نامسآ  مجن  ود  دقرم  تیاده و  ةاکـشم  حابـصم  ود  هاگمارآ  هک  دش  مدهنم  ياهبق 

هروـنم يهعقب  نآ  رد  هک  تـسا  يروـن » یلع  روـن   » دوـجو يهرمث  تـسا ، هدـش  ریـسفت  ناـمزلا  رـصعلا و  بحاـص  ناـکما  ملاـع  بـطق  هـب 
یقلخ یف  دهاشلا  يرصان و  ییلو و  : » تسا هدومرف  وا  نأش  رد  حول  ثیدح  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  سک  نآ  مهد  ماما  لوا  رون  دناهدیمرآ .
ماـما مود  روـن  تسا . هداد  رارق  یحو  رب  دوـخ  نیما  قـلخ و  رد  قـح  دـهاش  ار  وا  هدـناوخ و  دوـخ  رواـی  یلو و  ار  وا  ییحو » یلع  ینیمأ  و 

هب هک  سک  نآ  نسحلا » یملعل  نزاخلا  یلیبس و  یلا  یعادـلا  : » تسا هدومرف  ماقمالاو  ماما  نآ  ماقم  رد  مارکـالا  لـالجلاوذ و  هک  مهدزاـی 
هب نانم  دنوادخ  هک  يرون  ود  دقرم  ناهج ! نایعیـش  تسا . بویغلا  مالع  دودحمان  هنیزخ  و  هللا » لیبس  یلا  یعاد   » لجوزع دنوادخ  هدومرف 

لزان نییبنلا  متاخ  رب  هک  نیملاعلا  بر  حول  ثیدح  رد  نیبم  ماما  ود  نآ  فاصوا  نیماضم  رد  لمأت  دش . مدنم  تسا ، نانآ  فرعم  نایب  نیا 
یحو نیما  هب  تناها  هک  دـهد ، ناشن  ار  ایهد  يهیهاد  یمظع و  تبیـصم  نیا  تمظع  هک  تسا  یفاک  نیینابر  ياـملع  زا  لـمک  يارب  دـش ،
سک ره  يهفیظو  تسا . متاخ  هب  ات  مدآ  زا  ادخ  ملع  یحو و  يهلمح  هب  ملاع و  دنوادخ  سودـق  تاذ  هب  تناها  ادـخ ، ملع  نزاخ  ادـخ و 
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قشع هب  وا  بلق  هک  سک  ره  رب  و  دشاب ، رادازع  تبیصم  نیا  هحفص 356 ] رد [  هک  تسا  نآ  تسا ، ءایبنا  متاخ  تما  زا  ادخ و  يهدنب  هک 
ملع و يهناخ  بحاص   » يهناخ هک  زوسناج  تبیـصم  نیا  رد  هک  تسا  مزال  دـپتیم ، مالـسلاهیلع  نامزلا  رـصعلا و  ماـما  ناـکما  ملاـع  بلق 

امـسا زا  ینیوکت  مسا  ود  نکـسم  هک  ياهناخ  مالـسا ! تما  دـهد . ماجنا  تبیـصم  نآ  میظعت  رد  دراد  ناوت  رد  هچ  نآ  دـش ، ناریو  ناـمیا »
، دوب دیجم  بر  اب  سنا  لفحم  اهبش  و  دیحوت ، ملع و  راونا  قرـشم  اهزور  يربک  تجح  ود  نآ  یناگدنز  لوط  رد  و  دوب ، یهلا  يانـسح 

هکئالم شرع و  يهلمح  شخب  حور  مالـسلامهیلع  مهدزاود  ماما  مهدزای و  ماـما  مهد ، ماـما  دـیمحت  حـیبست و  لـیلهت ، ریبکت ، يهمزمز  و 
. دـش ناریو  ناودـع  ملظ و  نایغط و  رفک و  تسد  هب  دـش ، تیمتاخ  تفالخ  نامـسآ  يهراتـس  ود  نفدـم  تبقاع  هناخ  نامه  دوب و  نیبرقم 
هل انحاورا  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترـضح  تمدخ  تیلـست  ضرع  تهج  ناعتـسملا  تنأ  و  یکتـشملا ، کیلا  رکـشلا و  کل  دمحلا و  کل  مهللا 

رتفد رد  حبـص  تعاس 10   84  / 12 هبنـش 6 /  زور  تبیـصم  رکذ  سلجم  مالـسلاامهیلع  هموصعم  ترـضح  تیبلا  لها  يهمیرک  ءادـفلا و 
مرح فرط  هب  هل  مـظعم  هارمه  هـب  تعاس 11  رادازع  تیعمج  تسا و  رارقرب  یلاـعلا  هلظ  دـم  یناـسارخ  دـیحو  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 

دنیامنیم . تکرح  رهطم 

یلیبدرا يوسوم  مایپ 

يرکـسع نـسح  ماـما  ترـضح  يداـه و  ماـما  ترــضح  مرح  رد  راـجفنا  يهعجاـف  نوـعجار  هـیلا  اـنا  اـنا هللا و  مـیحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب 
مالسا ربمایپ  یمارگ  نادناخ  نارادتـسود  نایعیـش و  یمامت  دومن و  رادغاد  ار  مالـسلاهیلع  رـصع  یلو  ترـضح  رهطم  بلق  مالـسلاامهیلع ،

، دندش عینش  لمع  نیا  بکترم  هک  یناراکتیانج  هحفـص 357 ] دش [ . نانآ  ترفن  مشخ و  بجوم  درک و  هدز  متام  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
ادخ رون  ندرک  شوماخ  رد  یعس  هلا  هیلع و  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  ترضح  نهوم  ریواصت  راشتنا  اب  هک  دنتـسه  ینایرج  نامه  ور  هلابند 

هللارون اوؤفطیل  نودـیری   ) دـشن ناشبیـصن  تلذـم  يراوـخ و  زج  يزیچ  دـینادرگزاب و  ناـنآ  دوـخ  هب  ار  ناـشرکم  دـنوادخ  یلو  دـندومن ،
دـندز و هانگیب  ياـهناسنا  راتـشک  هب  تسد  ریخا  ياـهلاس  یط  رد  هک  ییاـهتسیرورت  نورفاـکلا .) هرک  ول  هرون و  متم  هللا  مههاوفأـب و 

شتآ ندش  روهلعـش  ثعاب  یبهذم  تافالتخا  اب  ندز  نماد  اب  هک  دـنهاوخیم  نونکا  دـندومن ، مالـسا  هب  بوسنم  ار  دوخ  یناطیـش  لامعا 
اهتدـم زا  سپ  هک  قارع  یلم  تلود  لیکـشت  هناتـسآ  رد  دـنوش و  قارع  مولظم  روشک  رد  یبهذـم  گنج  داجیا  یلخاد و  ياـهيریگرد 

هب اـت  دـننز  مه  رب  ار  روشک  نیا  رارقتـسا  تاـبث و  تسا ، هدومن  شمارآ  تینما و  يرارقرب  هب  راودـیما  ار  قارع  مدرم  یمارآ ، اـن  بوـشآ و 
ءادفلا و هل  انحاورا  نامزلا  بحاص  ترضح  تمدخ  هب  هملوم  هعجاف  نیا  تیلست  ضرع  نمض  بناج  نیا  دنیآ . لیان  شیوخ  موش  فادها 
هک مرادیم  مالعا  تیانج  نیا  نیببسم  هب  هیملع ، ياههزوح  مالعا و  ياملع  مالسلامهیلع و  راهطا  همئا  تیالو  ناوریپ  ناقـشاع و  یمامت  هب 

نامه تشاد و  دـهاوخن  یپ  رد  امـش  يارب  يرگید  لصاح  نانآ ، فوفـص  تدـحو  نینمؤم و  نامیا  ندـش  رتخـسار  زج  لامعا  هنوگ  نیا 
اب دـیناوتیمن  زین  امـش  دـنک ، شوماخ  ار  تماـما  یهلا  رون  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  نوخ  نتخیر  اـب  تسناوتن  هیواـعم  نب  دـیزی  هک  هنوگ 

دننادب دیاب  زین  هسدقم  تابتع  قارع و  نارگلاغشا  دیبای . تسد  شیوخ  یناطیش  لامآ  هب  مالـسلامهیلع  هللادبعیبا  نادنزرف  مرح  رد  راجفنا 
نارادتسود نایعیش و  زا  دنشاب . وگخـساپ  ناهج  نیملـسم  هب  اهتیانج  نیا  ربارب  رد  دیاب  دنیامن و  تیلوؤسم  بلـس  دوخ  زا  دنناوتیمن  هک 

 ] يرایـشوه یگداـمآ و  ظـفح  نمـض  هک  مهاوخیم  زین  قارع  مولظم  نایعیـش  صوصخ  هب  مالـسلامهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها 
هشقن ینید ، تیعجرم  زا  يوریپ  اب  مالسلامهیلع ، راهطا  يهمئا  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  كاپ  تحاس  زا  عافد  تهج  هحفص 358 ]
نمـض نینچمه  دـننادرگزاب . ناـشدوخ  هب  ار  ناـنآ  رکم  دـنیامن و  یثـنخ  ار  یبهذـم  ياـهيریگرد  هقرفت و  داـجیا  تـهج  نانمـشد  موـش 

توکـس عیاجف  نیا  ربارب  رد  هک  مهاوخیم  نیملـسم  یمامت  زا  تنـس ، لـها  ياـملع  زا  یعمج  طـسوت  لـمع  نیا  تیموکحم  زا  ینادردـق 
، رودزم رجحتم و  ياهدع  طسوت  مالسا  تیونعم  تسادق و  هک  دنهدن  هزاجا  دنیآرب و  نآ  اب  هلباقم  ددص  رد  ناوت  یمامت  اب  دننکن و  رایتخا 
هک مراتساوخ  هنازجاع  الع  لج و  یلاعت  يراب  ترضح  رـضحم  زا  دنراد . مالعا  نانآ  هناعبـس  لامعا  زا  ار  دوخ  تئارب  دورب و  لاؤس  ریز  هب 
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يهدـعو تیرـشب  یجنم  روهظ  اب  دـهدن و  نارگمتـس  نارابج و  هب  نیا  زا  شیب  یتلهم  دـیامن و  نانمؤم  بیـصن  ار  شیوخ  ترـصن  حـتف و 
مالـسلاو نوبلقنی ) بلقنم  يأ  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  . ) دـشخبب ققحت  تسا ، نیملاظ  يراوخ  نیفعـضتسم و  يزوریپ  اـنامه  هک  ار  شیوخ 

مارحلا 1427  مرحم  یلیبدرا 23  يوسوم  میرکلادبع  هللا . ۀمحر  مکیلع و 

یناحور قداص  دیس  هینایب 

مههاوفأب هللا  رون  اوئفطیل  نودیری   ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  یناحورلا  قداص  دیسلا  دهاجملا  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ۀحامـس  ینیدلا  عجرملا  نایب 
ۀمـشاغلا يدـیألا  تعـس  امهم  هدـعو ... هللا  فلخی  نل  یهلا و  دـعو  لدـعلا  ۀـماقا  نیدـلا و  ماـمت  نا  نورفاـکلا .) هرک  ول  هرون و  متم  هللا  و 
تایعادـت هتنت  مل  نیح . دـعب  ول  هرون و  متم  هللا  ناـف  فـینحلا  نیدـلا  اذـه  نم  لـینلا  نم  نیقفاـنملا  نییریفکتلا  نیکرـشملا و  نم  ۀـمرجملا 

دقحلا ردغلا و  دی  تدـتما  یتح  ءاعمج  ۀـیناسنالا  لوسرل  ةءاسالا  هحفص 359 ] یف [  نیملـسملا  رعاشم  تبهلأ  یتلا  ۀحـضافلا  تاکاهتنالا 
ضیغبلا و مؤللا  نیفدلا و  دقحلا  عاونأ  عشبأب  مالـسلاامهیلع  نییرکـسعلا  نیمامالا  يدقرم  كاهتناب  ملاعلا  یف  نینمؤملا  عیمج  بولق  یمدتل 

للجلا ءازعلاب  مالسلاهیلع  نامزلا  رـصعلا و  ماما  یلا  الوأ : هجوتن  ۀمیلالا  ۀعجافلا  هذهب  نیرهاطلا . نیدقرملا  ریجفتب  ۀنابجلا  بیلاسألا  سخأب 
دالبلا لک  یف  نیعوجفملا  انلهأ  یلا  هجوتن  ایناث : و  هرقتـسم . یلا  لدعلا  دیعی  هفیـسب و  نیرفاکلا  دیبیل  جرفلا  لیجعت  ریدـقلا  یلوملا  نیلئاس 

رفکلا و يوق  تعـس  املاط  یتلا  ۀیفئاطلا  ۀـنتفلا  دأو  یف  میلألا  ثدـحلا  اذـه  رطخ  مظعل  اوهبنتنی  نأ  حـیرجلا  قارعلا  یف  امیـسال  ۀیمالـسالا 
قحلا و ذخؤی  و  رومألا ، عیـضت  یک ال  ۀـمیکحلا  قرطلاب  قیمعلا  مهفـسأ  مهنزح و  نع  اوربعی  نأ  مهب  بیهن  و  اهجیجأتل . قاقـشلا  قافنلا و 

کلت عفر  ةداعإل  نکمم  تقو  عرسأب  دوهجلا  فیثکتل  ۀیمالـسالا  دالبلا  یف  نیمیقلا  امیـس  عیمجلا ال  وعدن  اثلاث : و  هلهأ . ریغ  نم  صاصقلا 
نیذلا هللا  ادعو  ... ) لالضلا نم  مهقیرط  ةرانا  مهتیادهل و  الیبس  نیملسملا و  ةدحول  یقیقحلا  نامضلا  لازت  تناک و ال  یتلا  ةءاضولا  ببقلا 

مهنلدیل مهل و  یضترا  يذلا  مهنید  مهل  نکمیل  مهلبق و  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرألا  یف  مهنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ 
هحفص 360 ] یناحورلا [  ینیسحلا  قداص  دمحم  ائیش .) یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انمأ  مهفوخ  دعب  نم 

يزیربت داوج  ازریم  خیش  رتفد  يهینایب 

نیرهاـطلا نیبـیطلا  کـئابآل  رجـألا و  کـل  هللا  مظع  مالـسلاهیلع  يدـهملا  حـلاصابأ  اـی  نوـعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هیلع هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  ناکاپان  یکاته  زونه  هک  ینامز  رد  یمظعلا  ۀبیصملا  هذهب  مالسلامهیلع  نیموصعملا 

تیانج هب  تسد  تسا ، رازیب  نانآ  زا  مالسا  نکل  دننادیم ، ناملسم  ار  دوخ  هک  مالـسا  نانمـشد  زا  يرگید  هورگ  تسا ، هتفاین  نایاپ  هلا  و 
ار مالـسلامهیلع  تیب  لها  یعقاو  نارادتـسود  نیملـسم و  مالـسلاامهیلع و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تجح  ناکما  ملاع  بلق  دندز و  يرگید 

ناملسم رب  هدومن  موکحم  ار  ارماس  رد  مالسلاامهیلع  نییرکـسع  نیماما  سدقم  مرح  هب  كاپان  ياهتسد  تراسج  ام  دندومن . رادهحیرج 
نیا دنناسرب و  نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  راجزنا  نکمم  وحن  ره  هب  هک  تسا  فیلکت  مالسلاامهیلع  نیماما  نآ  نیتسار  نیبحم  صوصخ  هب 

لامعا نیا  اب  دنهاوخیم  دوخ  لطاب  نامگ  هب  نیدیب  نالدروک  دنیامن . عافد  مالسلامهیلع  تیب  لها  تیمولظم  زا  هتفرگ و  يدج  ار  هلأسم 
دهاوخ ناشکاپان  حور  لماش  ادخ  نیرفن  نعل و  دبا  ات  دننکیم و  ار  دوخ  روگ  اهراک  نیا  اب  هک  نیا  زا  لفاغ  دـننک ، شوماخ  ار  ادـخ  رون 
تابثا هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  اب  ار  دوخ  صالخا  دـش و  دـهاوخ  نوزفا  ناشنامیا  لاـمعا  نیا  هدـهاشم  اـب  نمؤم  نیدـتم و  مدرم  دـش و 

بر ای  نیمآ  دـیامن . ظفح  دوخ  فنک  تحت  ار  هسدـقم  تاـبتع  دـنادرگرب و  ناـشدوخ  هب  ار  ادـعا  دـیک  دـنوادخ  دـنناسریم . هدـناسر و 
هحفص 361 ] هلظ [ ) ماد   ) يزیربت داوج  ازریم  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  رتفد  مارحلا 1427 ق  مرحم  نیملاعلا 23 

مهم تحیصن  شرافس و 
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اقآ داوج  ازریم  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  عیـشت  ناـهج  عجرم  گرزب  تلحر  اـب  عیـشت  ناـهج  هک  دوب  باـتک  نیا  فیلأـت  ناـمز  رد 
يزیزع بالط  مالسلا و  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نارادتـسود  هب  ار  یمهم  تحیـصن  شرافـس و  هل  مظعم  دش . رادغاد  يزیربت 

مهللا میروایب : اج  نیا  رد  تسا  بسانم  هک  دنتـشاد  دـنیامنیم ، عافد  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  بتکم  زا  اهنامز  يهمه  رد  هک 
، تسا هدیمرآ  ربق  رد  ای  تسا و  امش  ناتـسد  رب  بناج  نیا  رکیپ  هک  لاح  مهئادعأ  کلهأ  مهجرف و  لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص 

مراد یتحیـصن  لباقان  نیا  مدرکن ، ساسحا  ار  یلیطعت  هاگ  چیه  مدرک و  شالت  نانآ  تیقفوم  يارب  اهلاس  هک  مزیزع  نادرگاش  ناتـسد  رب 
لد و اب  تسا  نینمؤم  مامت  رب  مشاب . هدرک  لمع  نادـب  دوخ  منک  یـسک  هجوتم  یتحیـصن  هک  نآ  زا  لبق  ماهدرک  یعـس  متایح  لوط  رد  هک 
رد اصوصخ  دنهد ، بیرف  ار  نینمؤم  زا  ماوع  ههبـش  ياقلا  اب  یـضعب  دـنهدن  هزاجا  هاگ  چـیه  دـننک و  عافد  قح  بهذـم  تاملـسم  زا  ناج 
نآ رد  تسا  عیشت  قح  رب  بهذم  ظفح  مالسلامهیلع  تیب  لها  رئاعش  ظفح  تسا ، هدنز  نآ  يهطـساو  هب  عیـشت  هک  هینیـسح  رئاعـش  لئاسم 
رما رد  دننک و  دوخ  راک  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  شالت  تیدج و  اب  هک  منکیم  تحیـصن  زیزع  بالط  هب  دیتسه . لوئـسم  هک  دینکن  یهاتوک 
کی لثم  مدوبن و  شیب  ياهبلط  مرمع  نارود  لوط  رد  بناج  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  دـم  ار  ادـخ  ياضر  هراومه  دـننک و  شالت  لیـصحت 
بالط هک  مراذـگب  ياج  رب  دوخ  زا  يرثا  مشاب و  هتـشاد  زیچان  یتمدـخ  مناوتب  ات  مدرکیم  شالت  لیـصحت  رما  رد  زور  بش و  ناوج  هبلط 

هللا لجع  نامز  ماما  لد  هک  دـینکن  يراک  تسامـش ، تسد  هب  مدرم  تیادـه  ناکـس  منازیزع ! هحفـص 362 ] دننک [ . هدافتـسا  نآ  زا  زیزع 
فرط زا  یهاتوک  رگا  هک  مهاوخیم  ناشکرابم  هاگـشیپ  زا  اج  نیمه  رد  تسادخ و  نذا  هب  ام  لامعا  رب  رظان  وا  دـیآ . درد  هب  هجرف  یلاعت 

رد هک  ماهتسبن  ایند  هب  یلد  مشابن ، ای  مشاب  امش  نایم  رد  هچ  نم  مراد ، زاین  امش  ریخ  ياعد  هب  منازیزع ! دنشخبب . نم  رب  هدز  رـس  بناج  نیا 
نیا مراودـیما  هک  مدرکیم  باسح  کچوک  مداخ  کی  ار  دوخ  مدوب  امـش  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  مشاـب ، هدرک  دـیدرت  دوخ  هفیظو  يادا 

هب متـسین  امـش  نایم  رد  هک  لاح  تسادخ  ياضر  نانآ ، ياضر  هک  دشاب  هدـش  عقاو  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تیاضر  دروم  زیچان  تمدـخ 
گرزب يادـخ  هب  ار  نازیزع  امـش  ریخ  ياعد  بلط  نمـض  منکیم و  دـیکأت  رئاعـش  ظفح  رب  نایاپ  رد  مجاـتحم . نازیزع  امـش  ریخ  ياـعد 

يزیربت  داوج  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  اعیمج و  مکیلع  مالسلا  و  مراپسیم ،

يزاریش مراکم  رصان  خیش  جاح  هینایب 

رد ءانثلا -  ۀیحتلا و  فالآ  امهیلع  نییرکـسع -  یتوکلم  هاگراب  بیرخت  دـیدش و  تناها  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هودـنا مغ و  رد  ار  اـیند  ناـگدازآ  نیملـسم و  مومع  هکلب  ناـهج ، نایعیـش  يهمه  درک و  داـجیا  هودـنا  مغ و  زا  یمیظع  جوم  ارماـس  رهش 

نارگلاغـشا و اـصوصخم  دـشاب ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  سدـق  تحاـس  هب  تناـها  هئطوـت  نیا  دـسریم  رظن  هـب  درب . ورف  یقیمع 
ناهج و نایعیـش  دـناهدز . میظع  تیانج  نیا  هب  تسد  یلخاد  گنج  داجیا  يارب  روشک  نآ  تاـباختنا  رد  تسکـش  زا  دـعب  قارع  نانمـشد 

شنکاو اب  لوا  يهئطوت  رد  هک  هنوگ  نامه  نیقی ، هب  دنوشن . نمشد  ياههئطوت  هحفص 363 ] میلست [  دنشاب و  رایشوه  دیاب  نیملسم  مومع 
موکحم ایوق  ار  میظع  تیانج  نیا  ام  دوب . دنهاوخ  هناحـضتفم  تسکـش  هب  موکحم  زین  هئطوت  نیا  رد  دندش  ور  هب  ور  مالـسا  ناهج  دـیدش 

هاگراب نآ  تقو  عرـسا  رد  هک  میراد  نیقی  میناهاوخ و  قارع  تلود  زا  ار  نالماع  دیدش  تازاجم  هسدـقم و  باتعا  زا  تظافح  مینکیم و 
تیب لها  بتکم  ناقشاع  رتشیب  داحتا  یگتسبمه و  ببس  و  دش ، دهاوخ  اپ  رب  قباس  زا  رتهوکشاب  مالـسا  نانمـشد  مشچ  يروک  هب  یتوکلم 

 1384  / 12 يزاریش 3 /  مراکم  رصان  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  مق -  دوب . دهاوخ  مالسلامهیلع 

يزاریش ینیسح  قداص  دیس  يهینایب 

یلع ماما  نیملسم  يهمئا  رهطم  هاگراب  تمرح  کته  يراذگبمب و  اب  هطبار  رد  يزاریـش  ینیـسح  قداص  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  يهینایب 
نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  قارع . يارماس  رهش  رد  مالـسلاامهیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسح  ماما  يداهلا و  دمحم  نب 
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هلا هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تمرح  نآ  رد  هک  یهام  مارحلا ، مرحم  هام  رد  نیقتملل  ۀبقاعلا  نوبلقنی و  بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و 
هتشذگ تکرح  دننامه  تیالو ، نازوتهنیک  نایوجمتـس و  زاب  دش ؛ هتـسکش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شیمارگ  دنزرف  نوخ  ندش  هتخیر  اب 

مالسلامهیلع همئا  روبق  بیرخت  رد  تیباهو  العم و  يالبرک  رد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  كاپ  حیرـض  بیرخت  رد  یـسابع  لکوتم 
يرکـسعلا یلع  نب  نسح  ماما  يداهلا و  دمحم  نب  یلع  ماما  نیملـسم  همئا  كاپ  دقرم  بیرخت  يراذگبمب و  هب  مادقا  عیقب ، ناتـسربق  رد 

تیب لـها  نادـناخ  مقتنم  و  هللا ، یلو  ناـمیالوم  روـضح  هب  ار  دوـخ  تیلـست  بتارم  بناـج  نـیا  هحفـص 364 ] دناهدومن [ . مالـسلاامهیلع 
میارج میظع و  قافتا  نیا  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  هودـنا  نزح و  بتارم  هدومن و  ضرع  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تراـهط  تمـصع و 

، هناشنمدد لامعا  هنوگ  نیا  هار  دس  هک  دزیگنارب  نیملسم  نایم  زا  يدارفا  ات  مراتـساوخ  لاعتم  يادخ  زا  مرادیم . راهظا  یناسنا ، ریغ  روفنم 
هبنشراهچ 23 میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  و ال  دنشاب . دنکیم ، باجیا  ناشیعرش  يهفیظو  ياضتقا  هک  هنوگ  نآ  عرش و  يانبم  رب 

يزاریشلا  قداص  ق  1427 ه . مارحلا /  مرحم  / 

میکح ییابطابط  دیعس  دمحم  دیس  رتفد  يهینایب 

شوماخ دوخ  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  ناـنآ  [ . » 263 ( ] نورفاـکلا هرک  ول  هرون و  متم  هللا  مههاوفأـب و  هللا  روـن  اوـئفطیل  نودـیری  )
لدروک بصاون  دیلپ  تسد  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  دنـشاب .» هتـشادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  دنکیم  لماک  ار  دوخ  رون  ادخ  یلو  دنزاس ،
ياهلمح اب  و  هداد ، رارق  فدـه  ار  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  نیماما  رهطم  مرح  كانلوه  ياهثداح  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  و 

 - 1 راتـساوخ : هدرک و  موکحم  ار  كانفـسا  هعجاف  نیا  ام  دـنتخاس . ناریو  ار  رهطم  مرح  نآ  هاگراب  دـبنگ  بمب ، راجفنا  رثا  رب  هناـشنمدد 
هب نینمؤم  هیلک  توـعد   - 2 هحفـص 365 ] مالـسلامهیلع [  تیب  لها  ناوریپ  هودـنا  نزح و  راـهظا  تهج  یمومع  يازع  هتفه  کـی  مـالعا 

تیب لها  زا  يوریپ  و  رابکـشا ، هعجاف  نیا  زا  شیوخ  راجزنا  ات  زور ، هس  تدـم  هب  لغاشم  هیلک  یلیطعت  و  میظع ، ياهییامیپهار  يرازگرب 
نکاما میرح  ظفح  تهج  هناریگـشیپ  عیرـس و  یتامادـقا  اـب  میراتـساوخ  قارع  تلود  زا  دنهد 3 -  ناشن  راکـشآ  روط  هب  ار  مالـسلامهیلع 

هب مادـقا  ینید  تابجاو  هب  هجوت  اب  نانمؤم  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـننک . لمع  دوخ  تاـبجاو  هب  زوتهنیک  ناـمرجم  دـیلپ  تسد  زا  سدـقم 
دمحم دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  رتفد  لیکولا  معن  انبسح و  وه  ناعتـسملا و  هللا  و  دنیامنیم . مادقا  دوخ  ینید  زکارم  نوصو  تظافح 

1384 ه ش   / 12 میکح 3 /  ییابطابط  دیعس 

یناگیاپلگ یفاص  ردقیلاع  عجرم  مایپ 

نـسح ماما  يداـه و  ماـما  مرح  راـجفنا  كاـنلوه  تیاـنج  تبـسانم  هب  هلظ  ماد  یناـگیاپلگ  یفاـص  یمظعلا  هللا  تیآ  ردـقیلاع  عجرم  ماـیپ 
ۀملث تعقو  دقل  ربکا ! هللا  ربکا ! هللا  ریست ؟ يرت ال  لابجلل  ام  و  رومت ؟ ءامسلا ال  اذهل  ام  الأ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مالسلاامهیلع  يرکسع 

رب هک  یکاندرد  ثداوح  زا  اـهلاراب ! اـهمظعأ ! اـم  ۀبیـصم  نیملـسملا ، ۀـکوش  دـعاوق  اـهب  تمدـهنا  نیدـلا و  ناـکرأ  اـهب  تعزعزت  یمظع 
تیامح مالسا و  مسا  هب  هک  هشیپ  تیانج  تسیرورت و  هثدحتـسم ، يهقرف  نید ، یقیقح  نانمـشد  هشیپ ، جراوخ  یهورگ  هنتف  زا  ناناملـسم 

لاح رد  یتح  دنـشکیم و  نوخ  كاخ و  هب  لاسدرخ  ناکدوک  ناوج و  ریپ و  درم و  نز و  زا  ار  ناناملـسم  ماودلا  یلع  تنـس ، باتک و  زا 
مرج هب  قارع  روشک  رد  ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  رادتسود  ناملسم  نارازه  دنهدیمن و  ناما  ار  یسک  هفیرش  دهاشم  رد  تدابع و  زامن و 

ینادیم وت  ایادخ ! مینکیم . تیاکش  وت  هب  دنـشکیم  عضو  نیرتعیجف  اب  هنامولظم و  مالـسلامهیلع  تیب  لآ  هحفص 366 ] تیالو [  نتشاد 
اب تنس  لها  حالطصا -  هب  نارس -  دوشیم و  هتخیر  نیمز  رب  هک  یکاپ  ياهنوخ  هچ  درذگیم و  هچ  قارع  رد  نایعیـش  رب  هک  ینیبیم  و 

نابـساپ کئالم  رهطم  مرح  رد  يراذـگبمب  كاندرد  رایـسب  ربخ  دـنیامنیم ؟ يراددوخ  اـهتیانج  نیا  ندرک  موکحم  زا  دوخ ، توکس 
ار نانآ  ینمشد  نیدسفم و  نیا  ترارش  تیانج و  قمع  راوگرزب ، ماما  ود  نآ  يهسدقم  هرونم و  يهبق  بیرخت  مالسلاامهیلع و  نییرکسع 

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


ضرع زا  و  زجاع ، نآ  ندرک  موکحم  هعجاف و  نیا  یگرزب  ریرقت  زا  نایب  ناـبز و  دومن . رهاـظ  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  نآرق و  مالـسا ، اـب 
انیبن و دقف  کیلا  اوکـشن  انا  مهللا  تسا . رـصاق  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هللا  ۀیقب  ترـضح  ناکما ، ملاع  بطق  سدـقم  هاگـشیپ  هب  تیلـست 

بناج نیا  مینادیم . لوئـسم  دوشیم ، عقاو  قارع ، رد  هک  یعیاجف  رد  ار  یبرغ  لود  ریاس  اکیرمآ و  ام  اـنیلع . ناـمزلا  رهاـظت  اـنیلو و  ۀـبیغ 
، هبنـش زور  هک  مهاوخیم  روشک  رـسارس  هیملع  ياههزوح  زا  هدومن و  یمومع  يازع  مـالعا  كاـنلوه ، تیاـنج  نیا  ندرک  موکحم  نمض 
 ] یفاص هللا  فطل  مارحلا 1427  مرحم  نوبلقنی 23  بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و  دـنیامن . ازع  يهماقا  هدومن و  لیطعت  ار  دوخ  سورد 

هحفص 367 ]

مق يهیملع  يهزوح  تیریدم  زکرم  يهینایب 

نافلاخم تفرگ و  رارق  نطاب  روک  نالدهایـس  یتسیرورت  هلمح  جامآ  مالـسلاامهیلع  نییرکـسع  رهطم  مرح  راب  نیا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و 
تابتع ییالط  دبنگ  ششخرد  یتح  دنتـشادن و  مولظم  قارع  رد  ار  هعیـش  يزوریپ  ندید  مشچ  هک  مالـسلامهیلع  تمـصع  تیب  لها  دونع 

دنداد و ناشن  عیشت  مالسا و  هب  ار  دوخ  هنیک  قمع  مالسلاامهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  مرح  رد  راجفنا  اب  دنتفاتیمن  رب  مه  ار  هسدقم 
دحلم و نایران  رون ، همئأ  مرح  ارماس و  ینارون  دقرم  مان و  یتح  رگا  تسین  تفگش  دندرک . رارکت  ار  نایسابع  نایناورم و  نایوما ، تایانج 

بدا يهئاسا  دراد . او  قارع  مولظم  تلم  زا  يریگماقنا  هب  ار  یناهج  نیرفن  ترفن و  جوم  ناقیرغ  دنکفا و  ساره  هب  ار  دـسفم  نارگلاغـشا 
هتشونان باتک  زا  یگرب  یبرغ و  تاعوبطم  رد  يوبن  سدقم  تحاس  هب  نیهوت  زا  يرگید  هرهچ  قارع  رد  مالسلاامهیلع  نییرکسع  مرح  هب 

رد حبص  تعاس 10  هبنـش  جنپ  زور  یهوکـشاب  عمجت  رد  تبـسانم  نیدب  تسا . يرواب  ادـخ  مالـسا و  هیلع  یتسینویهـص  یبیلـص و  گنج 
میراد . مالعا  نایناهج  هب  هناشنمدد  لمع  نیا  زا  ار  شیوخ  قیمع  رفنت  راجزنا و  ات  مییآیم  مه  درگ  مظعا  دجسم 

رگید هینایب 

ماما يداه و  ماما  ناهج  نایعیـش  گرزب  ماما  ود  یتوکلم  هاگراب  هب  یناـهج  رابکتـسا  يداـیا  هنادرمناوجاـن  هلمح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هحفص مالسلاهیلع [  يداه  ماما  فیرش  هاگراب  هرانم  دبنگ و  زا  ییاهشخب  بیرخت  ببس  هک  ارماس  رهش  رد  مالسلاامهیلع  يرکسع  نسح 

هب ار  ناهج  هدازآ  ناملـسم و  مدرم  همه  بولق  قارع ، نایعیـش  زا  يرایـسب  ماـع  لـتق  موش  ناـیرج  زین  دـش و  رگید  هکربتم  نکاـما  و  [ 368
تحاس هب  تیزعت  تیلـست و  ضرع  و  یتسیرورت ، هنادرم  ناوجان  تکرح  نیا  ندومن  موکحم  نمـض  مق  هیملع  هزوح  تسا . هدرزآ  تدش 
مـالعا هیملع ، ياـههزوح  مهلظ و  ماد  مظعم  عجارم  بـالقنا ، هنازرف  ربهر  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  سدـقم 

، املع هزوح ، سورد  یلیطعت  نمـض  مهلظ  ماد  ماظع  عجارم  يربهر و  مظعم  ماقم  يوس  زا  یمومع  يازع  مالعا  زور  نیموس  رد  دیامنیم :
. تسشن دنهاوخ  گوس  هب  هیضیف  هسردم  رد  حبص  تعاس 10   1384  / 12 هبنش 6 /  زور  مق ، فیرش  مدرم  هیملع و  هزوح  بالط  الـضف و 

مق  هیملع  هزوح  تیریدم  زکرم  دوب . دنهاوخ  یقیدص  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  بانج  مسارم  نارنخس 

رگید يهینایب 

نادـناخ تراسا  مالـسلاهیلع و  البرک  نادیهـش  رالاس  راوگوس  مالـسا  تما  هک  یمایا  رد  نوعجار  هیلا  انا  اـنا هللا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هاگراب هب  هلمح  تسا . هعیـش  هقح  بهذـم  مالـسا و  نیبم  نید  هیلع  نانمـشد  هتفای  ناماس  ياههئطوت  زا  یکاح  رابمغ  رابخا  تسا ، شکاـپ 

پاـچ دـیدجت  راـشتنا و  ارماـس ، رهـش  رد  مالـسلاامهیلع  يرکــسع  نـسح  ماـما  يداـه و  ماـما  ناـهج  نایعیــش  گرزب  ماـما  ود  یتوـکلم 
تدـش هب  ار  ناملـسم  مدرم  همه  بولق  هک  قارع  نایعیـش  زا  رایـسب  ماـع  لـتق  موش  ناـیرج  یبرغ و  تاـعوبطم  رد  نهوم  ياـهروتاکیراک 

ریخا ياهدادـخر  یپ  رد  تسا . یهلا  نید  نیا  ندرب  نـیب  زا  يارب  مالـسا  نانمـشد  ناـهنپ  ادـیپ و  ياـههشقن  زا  ییاـههشوگ  تـسا ، هدرزآ 
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بیرخت ببـس  هک  ارماـس  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  مرح  هب  یناـهج  هحفـص 369 ] رابکتـسا [  لماوع  يهنادرمناوجان  يهلمح  اـصوصخ 
تکرح نیا  ندومن  موکحم  نمـض  مق ، يهیملع  يهزوح  دـیدرگ ، مالـسلاهیلع  يداه  ماما  فیرـش  هاـگراب  هراـنم  دـبنگ و  زا  ییاـهشخب 

مظعم ربهر  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  تیزعت  تیلـست و  ضرع  یتسیرورت و  هنادرمناوجاـن 
هناشن هب  ماظع ، عجارم  يوس  زا  یمومع  يازع  مالعا  هب  هجوت  اب  دـیامنیم  مـالعا  هیملع ، ياـههزوح  و  مهلظ ) ماد   ) مظعم عجارم  بـالقنا ،

رد حبص  تعاس 10   84  / 12 هبنـش 4 /  جـنپ  زور  مق  هیملع  هزوح  بالط  الـضف و  املع ، یناهج ، رابکتـسا  هناحیقو  تامادـقا  هب  ضارتعا 
هزوح تیریدم  زکرم  دوب . دنهاوخ  لیطعت  روشک  رسارس  هیملع  ياههزوح   84  / 12 هبنش 6 /  زور  تشاد ، دنهاوخ  عمجت  مق  مظعا  دجسم 

مق  هیملع 

ینادمه يرون  يهینایب 

يرکـسع ترـضح  يداه و  ترـضح  سدـقم  هاگراب  هب  مارتحا  کته  فسأت  تیاهن  اـب  نوعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رد ار  ناناملسم  تمواقم  تدحو و  تردق و  مالسا  نانمشد  هک  نونکا  درب . ورف  هودنا  مغ و  زا  ییایرد  رد  ار  مالـسا  يایند  مالـسلاامهیلع 

ییاهترارـش نینچ  هب  تسد  دـننکیم و  رهاظ  ار  مالـسا  هب  دوخ  قیمع  يهنیک  دـننیبیم  ناـهج  رگید  طاـقن  نیطـسلف و  قارع ، تاـناحتما 
عبانم تراغ  تینما و  ندز  مهب  بیرخت ، راتشک ، اب  دندروآ و  دوجو  هب  ییاههعجاف  قارع  یمالسا  نیمزرس  رد  هک  ینارگلاغـشا  دننزیم و 

يرـشب دـض  ياهتیانج  لیبق  نیا  رد  اساسا  ای  دـنداد  ناشن  ار  دوخ  دـصاقم  تیهام و  هرـصب  ریخا  يهعجاف  اهبیرغوبا و  نادـنزرف  تورث 
یلو ترضح  هحفص 370 ] سدقم [  هاگشیپ  هب  مینکیم و  موکحم  ار  یناسنا  دض  لامعا  نیا  ام  دنشابیم . نآ  زاسهنیمز  ای  دنراد و  تسد 

عجارم اب  یمومع  يازع  نالعا  هیملع و  ياههزوح  ياهسرد  ندرک  لیطعت  اب  مییوگیم و  تیلـست  ناناملـسم  مومع  هادف و  انحاورا  رـصع 
ياههشقن ربارب  رد  هک  مینکیم  دیکأت  هیـصوت و  قارع  ناملـسم  مدرم  هب  مینیـشنیم و  گوس  هب  تایلاع  تابتع  هیملع  ياههزوح  مرتحم و 

هک مینکیم  دیکأت  زین  قارع  مرتحم  تلود  هب  دـنک و  ظفح  شیپ  زا  شیب  ار  شیوخ  داحتا  تدـحو و  دنـشاب و  رترایـشه  مالـسا  نانمـشد 
هحفص 373 ] ینادمه [  يرون  نیسح   1384  / 12  / 3 دنناسرب . تازاجم  هب  رتعیرس  هچ  ره  ار  يرشب  دض  تایانج  نیا  نیببسم 

ارماس هناتسآ  رد  رئاز  بدا 

ارماس هسدقم  هناتسآ  رد  ترایز  بادآ 

يرکسع ماما  يداه و  ماما  ترایز 

ماما مرتحم  يهمع  ردام و  ترایز  زین  مالسلاامهیلع و  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  ترضح  راوگرزب ، ماما  ود  ترایز  شخب ، نیا  رد 
ینکیم و ترایز  لسغ  يورب ، مالـسلاامهیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  مرح  هب  یتساوخ  هک  یماگنه  میروآیم : ار  مالـسلامهیلع  مئاـق 

تاملظ یف  هللا  يرون  ای  امکیلع  مالسلا  هللا ، ییجن  ای  امکیلع  مالسلا  هللا ، ییلو  ای  امکیلع  مالسلا  وگب : يداتـسیا  ناشكاپ  دقرم  رانک  یتقو 
، امتققح امل  اققحم  هب ، امترفک  امب  ارفاک  هب ، امتنمآ  امب  انمؤم  امکقحب ، افراع  امکل ، ارئاز  امکتیتأ  هللا . ینیمأ  اـی  اـمکیلع  مالـسلا  ضرـألا ،
رب مالس  ادخ ، زارمه  ود  يا  امش  رب  مالـس  ادخ ، یلو  ود  يا  امـش  رب  مالـس  نم  یظح  لعجی  نأ  امکبر  یبر و  هللا  لأسأ  امتلطبأ . امل  الطبم 
هب هک  یلاح  رد  ماهدیسر ، ناتروضح  هب  امش  ترایز  دصق  هب  ادخ . نیما  ود  يا  امش  رب  مالـس  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  ود  يا  امش 

قح و امش  ار  هچنآ  مراد ، راکنا  زین  نم  دیراد  راکنا  امش  هچنآ  هب  منمؤم و  دیراد  نامیا  امـش  هچنآ  هب  مراد ، تخانـش  تفرعم و  امـش  قح 
تـسا امـش  نم و  راگدرورپ  هک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  منادیم . لطاب  زین  نم  دینادیم  لطاب  ار  هچنآ  و  منادیم ، قح  دـینادیم  تباث 

و ال امکنیب ، ینیب و  قرفی  و ال  امکتعافش ، ینقزری  نأ  و  هلآ ، دمحم و  یلع  ةالصلا  امکترایز ، هحفص 374 ] زا [  ارم  يهرهب  هک  مهاوخیم 
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ۀنجلا یف  امکنیب  ینیب و  عمجی  و  امکعم ، ینرشحی  و  امکترایز ، نم  دهعلا  رخآ  هلعجی  نأ ال  و  نیحلاصلا ، امکئابآ  بح  امکبح و  ینبلـسی 
امـش نم و  نایم  و  دنادرگ ، نم  يزور  ار  امـش  تعافـش  و  دتـسرف ، دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  دـهد  رارق  نیا  امـش  ترایز  هتمحرب .

، دهدن رارق  امش  زا  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  نیا  و  دریگن . نم  زا  ار  امش  يهتـسیاش  حلاص و  ناردپ  امـش و  یتسود  دنکفین و  ییادج 
ربق ود  نیا  زا  کی  ره  رب  ار  دوخ  سپـس  دـهد . رارق  امـش  عمج  رد  شتمحر  هب  امـش و  اـب  ارم  تشهب  رد  دـنادرگ و  روشحم  امـش  اـب  ارم  و 

مهللأ مهتلم . یلع  ینفوت  و  مهبح ، ینقزرا  مهللأ  وگب : رادرب و  رـس  هاـگ  نآ  راذـگب ، نآ  رب  ار  دوخ  يهنوگ  و  نز ، هسوب  ار  اـهنآ  نکفیب ،
ءیـش لک  یلع  کنا  میلألا ، باذعلا  مهیلع  فعاض  و  نیرخآلا ، مهنم و  نیلوألا  نعلا  مهللأ  مهنم . مقتنا  و  مهقح ، دـمحم  لآ  یملاظ  نعلا 

ار مالـسلامهیلع  تیب  لها  یتسود  ایادـخ ؛ نیمحارلا . محرأ  ای  مهجرف ، عم  اـنجرف  لـعجا  و  کـیلونبا ، کـیلو و  جرف  لـجع  مهللأ  ریدـق .
؛ ایادـخ ریگب . ماقتنا  اهنآ  زا  نک و  تنعل  ار  دـمحم  لآ  قح  رد  نارگمتـس  ایادـخ ؛ ناریمب . ناشیا  تلم  نید و  رب  ارم  و  نادرگ ، نم  يزور 
. ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  نک  نادـنچود  ناشیا  رب  ار  دوخ  كاندرد  باذـع  نک و  تنعل  ار  ناـنآ  ناگدـنیآ  ناینیـشیپ و  نیرخآ ، نیلوا و 

راهچ سپـس  نانابرهم . نیرتناـبرهم  يا  نادرگ ، نورقم  ناـشیا  جرف  اـب  ار  اـم  جرف  و  اـمرف ، باتـش  تیلو  دـنزرف  تیلو و  جرف  رد  اـهلاراب ؛
يهمه يارب  تردام و  ردپ و  دوخ و  يارب  و  ناوخب ، زامن  مالـسلاامهیلع  ماما  ود  نآ  رـس  يالاب  یتساوخ  هچ  ره  نآ  زا  دعب  زامن و  تعکر 

ییلو ای  امکیلع  مالسلا  هحفـص 375 ] وگب [ : نک و  عادو  ناشیا  اب  يدرگزاب  یتساوخ  هک  یماگنه  نک و  اعد  یهاوخ  هچنآ  هب  نامیا  لـها 
يا امش  رب  مالس  نیدهاشلا . عم  انبتکا  مهللأ  هیلع . امتللد  هب و  امتئج  امب  لوسرلاب و  هللااب و  انمآ  مالسلا ، امکیلع  أرقأ  هللا و  امکعدوتـسأ  هللا ،

ییامنهار نآ  هب  ارم  دـیاهدروآ و  امـش  هچنآ  لوسر و  ادـخ و  هب  متـسرفیم ، مالـس  امـش  رب  منکیم و  یظفاحادـخ  امـش  اب  ادـخ ، یلو  ود 
امرف . تبث  ناگدنهدیهاوگ  اب  ار  ام  مان  ایادخ ، مراد . نامیا  دیاهدومن 

ماما ود  نآ  يارب  رگید  یترایز 

كاپ دقرم  ود  نآ  رانک  يدش ، بایفرـش  رهطم  مرح  هب  هک  یماگنه  نک و  لسغ  يور  مرح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  يدش ، دراو  ارماس  هب  یتقو 
مالسلا ضرألا ، تاملظ  یف  هللا  يرون  ای  امکیلع  مالسلا  هللا ، ینیمأ  ای  امکیلع  مالسلا  هللا ، ییلو  ای  امکیلع  مالسلا  وگب : تسیاب و  هلبق  هب  ور 

، هب امتنمآ  امب  انمؤم  امکقحب ، افراع  امکل ، ارئاز  امکتیتأ  امکیلو . اـمکرئاز و  امکدـبع و  نم  اـمکیلع  هناحبـس  هللا  دـعب  دـمتعم  نم  اـمکیلع 
امش رب  مالـس  امکترایز  نم  یظح  لعجی  نأ  امکقحب  امکبر  یبر و  هللا  لأسأف  امتلطبأ . امل  الطبم  امتققح ، امل  اققحم  هب ، امترفک  امب  ارفاک 

زا امـش  رب  مالـس  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  ود  يا  امـش  رب  مالـس  وا ، رادتناما  ادـخ و  نیما  ود  يا  امـش  رب  مالـس  ادـخ ، یلو  ود  يا 
رد ماهدمآ  ناتهاگراب  هب  امش  ترایز  دصق  هب  امش . دنمتدارا  رئاز و  هدنب و  فرط  زا  تسا ، امش  رب  ادخ  زا  دعب  شدامتعا  هک  یـسک  فرط 
امش ار  هچنآ  مینادیم ، قح  دینادب  قح  ار  هچنآ  مرکنم ، دیراد  راکنا  هچنآ  هب  منمؤم ، دیراد  نامیا  هچنآ  هب  میانشآ ، امش  قح  هب  هک  یلاح 

، ] مترایز نیا  زا  ارم  يهرهب  امـش  قح  هب  هک  مهاوخیم  امـش  راـگدرورپ  نم و  راـگدرورپ  دـنوادخ  زا  سپ  منادیم . لـطاب  دـینادب  لـطاب 
و امکنیب ، ینیب و  قرفی  و ال  امکتعافـش ، ینقزری  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  یلـصی  نأ  و  یلؤس ، یئاطعا  و  یبونذ ، ةرفغم  هحفص 376 ]
و دتسرف ، دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دنک و  اطع  ارم  تساوخرد  و  دهد ، رارق  مناهانگ  شزرمآ  هتمحر . نم  رقتسم  یف  امکایا  ینعمجی و 
. دهد رارق  امـش  عمج  رد  ارم  تشهب  ینعی  شتمحر  هاگرارق  رد  و  دنکفین ، یئادج  امـش  نم و  نایم  دـنادرگ و  نم  يزور  ار  امـش  تعافش 
و دـمحم ، لآ  یملاظ  نعلا  مهللأ  مهتلم ، یلع  ینفوت  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  بح  ینقزرا  مهللأ  وگب : ربب و  الاب  اعد  هب  ار  اـهتسد  سپس 

يزور نم  هب  ار  دـمحم  لآ  دـمحم و  یتسود  اهلاراب ؛ مهجرفب . انورقم  انجرف  لعجا  و  کیلونبا ، کیلو و  جرف  لجع  مهللأ و  مهنم . مقتنا 
رد ادـنوادخ ؛ ریگب . ماقتنا  نانآ  زا  نک و  تنعل  ار  دـمحم  لآ  هب  نارگمتـس  ناملاظ و  ادـنوادخ ؛ ناریمب . ناشیا  تلم  نید و  رب  ارم  اـمرف و 

راهچ ياهداتسیا ، هک  یناکم  ره  رد  سپـس  امرف . نورقم  ناشیا  جرف  اب  ار  ام  راک  شیاشگ  جرف و  و  امرف ، باتـش  تیلو  دنزرف  تیلو و  جرف 
[ . 264  ] نک اعد  یناوتیم  هچنآ  ناوخب و  زامن  تعکر 
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نوتاخ سجرن  ترضح  ترایز 

تسا مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  ناميالوم  رونم  ربق  تشپ  شرهطم  ربق  هک  ار  مالـسلاامهیلع  نوتاخ  سجرن  ترـضح  مئاق  ماما  ردام  سپس 
 - داب وا  لآ  وا و  رب  ادخ  دورد  ادـخ -  لوسر  رب  مالـس  نیمألا ، قداصلا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  مالـسلا  وگب : نک و  ترایز 

مالسلا نیمایملا ، ججحلا  نیرهاطلا ، ۀمئألا  یلع  مالسلا  نینمؤملاریمأ ، انالوم  یلع  مالـسلا  هحفص 377 ] تسا [ ، هدوب  نیما  وگتـسار و  هک 
ای کیلع  مالـسلا  ۀیـضرملا ، ۀقیدصلا  اهتیأ  کیلع  مالـسلا  مانألا . فرـشأل  ۀلماحلا  و  مالعلا ، کلملا  رارـسأ  ۀعدوملا  و  مامالا ، ةدـلاو  یلع 

اهتیأ کیلع  مالـسلا  ۀیـضرملا . ۀیـضرلا  اهتیأ  کیلع  مالـسلا  ۀـیقنلا ، ۀـیقتلا  اهتیأ  کیلع  مالـسلا  یـسیع ، يراوح  ۀـنبا  و  یـسوممأ ، ۀـهیبش 
، نیملاعلا بر  رارسأ  ۀعدوتسملا  و  نیلـسرملا ، دیـس  دمحم  اهتلـصو  یف  بغر  نم  و  نیمألا ، هللا  حور  نم  ۀبوطخملا  لیجنالا ، یف  ۀتوعنملا 

دهشأ رهاطلا . کندب  کحور و  یلع  کیلع و  مالسلا  كدلو ، کلعب و  یلع  کیلع و  مالـسلا  نییراوحلا ، کئابآ  یلع  کیلع و  مالـسلا 
هک كاپ  ناماما  رب  مالـس  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  نامیالوم  رب  مالـس  ةاضرم  یف  تدـهتجا  و  ۀـنامألا ، تیدأ  و  ۀـلافکلا ، تنـسحأ  کنأ 
وا و  دـش ، هداـهن  هـعیدو  وا  دزن  اـناد  رایـسب  دـنوادخ  رارـسا  هـک  یـسک  و  ماـما ، رداـم  رب  مالـس  دنتـسه . یهلا  نـیرفآ  تـکرب  ياـهتجح 
يا وت  رب  مالـس  ادـخ ، يدونـشخ  ماقم  لماک و  نامیا  ياراد  يا  وت  رب  مالـس  دوب . اهنآ  نیرتدنمـشزرا  تاقولخم و  نیرتهب  يهدـنرادربرد 
ادخ زا  وت  یضار و  وت  زا  ادخ  هکنآ  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ، ياوقت  اب  يا  وت  رب  مالس  مالسلاهیلع ، حیسم  رای  رتخد  يا  و  یسوم ، ردام  هیبش 

تلصو نیا  هب  و  دناوخ ، لیئاربج )  ) نیمألا حور  ار  تدقع  يهبطخ  و  ياهدش ، فیصوت  لیجنا  رد  هک  یسک  يا  وت  رب  مالس  یتسه . یضار 
هب نایناهج  راگدرورپ  رارسا  و  دوب ، لیام  تسا  ناگدشهداتسرف  نالوسر و  رورس  هک  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دنویپ  و 

وت و رب  مالس  تدنزرف ، ترسمه و  رب  وت و  رب  مالس  دندوب ، یسیع  ترضح  نارای  نویراوح و  زا  هک  تناردپ  وت و  رب  مالـس  دش ، هدرپس  وا 
هحفص 378] يدرک [  شـشوک  ادخ  ياضر  هار  رد  و  يدومن ، يرادتناما  یتسرپرـس و  بوخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تکاپ . مسج  حور و  رب 

ۀفراع هللا ، لوسر  ءانبأ  ۀلـصو  یف  تبغر  و  هللا ، ۀجح  ظفح  یف  تغلاب  و  هللا ، یلو  تلمح  و  هللا ، رـس  تظفح  و  هللا ، تاذ  یف  تربص  و  هللا ،
، كرمأ نم  ةریصب  یلع  تیضم  کنأ  دهشأ  و  مهاوه . ةرثؤم  مهیلع ، ۀقفشم  مهرمأب ،. ةرصبتسم  مهتلزنمب ، ۀفرتعم  مهقدصب ، ۀنمؤم  مهقحب ،

نم كالوأ  دقلف  كاوأم ، کلزنم و  ۀـنجلا  لعج  و  كاضرأ ، کنع و  هللا  یـضرف  ۀـیکز ، ۀـیقن  ۀـیقت  ۀیـضرم ، ۀیـضار  نیحلاصلاب ، ۀـیدتقم 
يدرک و هشیپ  ربص  وا  هار  رد  و  كارمأ . ۀمارکلا و  نم  کحنم  امب  هللا  كانهف  كانغأ ، هب  نم  فرشلا  نم  كاطعأ  و  كالوأ ، ام  تاریخلا 
و يدومن ، مامت  یعس  ادخ  تجح  يرادهگن  رد  يدوب و  هلماح  ار  ادخ  یلو  و  يدرک ، يرادهگن  ظفح و  ار  یهلا  رـس  و  يدومن ، يرادیاپ 

یتسار هب  يدوب و  فراع  ناشیا  قح  هب  هک  یلاح  رد  يدوب ، لیام  بغار و  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـنزرف  اب  دـنویپ  رد 
يدوب و زوسلد  نابرهم و  اهنآ  هب  تبـسن  يدوب و  هاگآ  ناشیا  رما  هب  یتشاد و  فارتعا  نانآ  يهبترم  ماقم و  هب  و  یتشاد ، نامیا  ناـشراتفگ 

شنیب يداد  ماجنا  يدرک و  مادقا  هک  يراک  هب  تبسن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  يدادیم . حیجرت  تدوخ  يهتساوخ  رب  ار  نانآ  يهتساوخ 
دونشخ و وت  زا  دنوادخ  يدوب ، هزیکاپ  صلاخ و  اوقت ، اب  هدیدنـسپ ، رادربنامرف ، هک  یلاح  رد  يدومن  ادتقا  ناگتـسیاش  هب  یتشاد و  حیحص 
زا و  ییوکین ، ناسحا  هچ  دومن  ناسحا  تاهرابرد  یتسار  هب  و  داد ، رارق  وت  یگشیمه  هاگیاج  لزنم و  ار  تشهب  يدوب ، دونـشخ  دوخ  زا  وت 

تیاراوگ هدیشخب  يدنمشزرا  تمارک و  زا  وت  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  سپ  دومن ، تزاینیب  هک  درک  اطع  ردق  نآ  وت  هب  يراوگرزب  تفارش و 
، تلکتا کملح  کنارفغ و  یلع  و  تلسوت ، کیلا  کئایلوأب  و  تبلط ، كاضرل  و  تدمتعا ، كایا  مهللأ  وگب : نک و  دنلبرـس  سپـس  داب .
هب و  متشگ ، ایوج  ار  وت  يدونشخ  اضر و  و  مدومن ، دامتعا  وت  هب  ادنوادخ ؛ لآ  دمحم و  یلع  لصف  تذل ، کیلوما  ربقب  و  تمـصتعا ، کب 
هب و  منامب ) ظوفحم  ات   ) مدز گنچ  وت  فطل  هب  و  مدرک ، هیکت  تیرابدرب  شزرمآ و  رب  و  متـسج ، لسوت  وت  هاـگرد  هب  تیاـیلوا  يهطـساو 

ینمرحت و ال  اهتبحم ، یلع  ینتبث  و  اهترایزب ، ینعفنا  و  دـمحم ، هحفـص 379 ] لآ [  دمحم و  رب  سپ  مدش ، هدنهانپ  تیلو  ردام  كاپ  دـقرم 
کیلا هجوتأ  ینا  مهللأ  اهترایز . اهدلو و  ةرایزل  ینتقفو  امک  اهدـلو  عم  اهعم و  ینرـشحا  و  اهتقفارم ، ینقزرا  و  اهدـلو ، ۀعافـش  اهتعافش و 
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نم ینلعجت  نأ  و  نیبیطلا ، دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نأ  سی ، هط و  لآ  نم  نیمایملا  جـجحلاب  کیلا  لسوتأ  و  نیرهاطلا ، ۀـمئألاب 
تفشک و  هرمأ ، ترسی  و  هیعس ، تلبق  نمم  ینلعجا  و  نونزحی ، مه  مهیلع و ال  فوخ  نیذلا ال  نیرشبتسملا ، نیحرفلا  نیزئافلا ، نینئمطملا 
ینقزرا و  اهایا ، یترایز  نم  دهعلا  رخآ  هلعجت  و ال  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لص  دـمحم ، لآ  دـمحم و  قحب  مهللأ  هفوخ . تنمآ  و  هرض ،

راوگرزب نیا  ترایز  هب  ارم  تسرف و  دورد  دـمحم  ۀعافـش  یف  ینلخدأ  و  اهترمز ، یف  ینرـشحاف  ینتیفوت  اذا  و  ینتیقبأ ، ام  ادـبأ  اهیلإ  دوعلا 
نم يزور  ار  وا  اب  یهارمه  نادرگم ، مورحم  شزیزع  دنزرف  تعافـش  شتعافـش و  زا  و  رادب ، تباث  وا  یتسود  تبحم و  رب  امرف و  دنمهرهب 

. یتخاـس قفوم  وا  تراـیز  هب  شدـنزرف و  تراـیز  هب  هک  هنوگ  ناـمه  اـمرف  روـشحم  شراوـگرزب  دـنزرف  ترـضح و  نآ  اـب  ارم  و  نادرگ ،
وت هاگرد  هب  سی  هط و  لآ  زا  تکرباب  هدنخرف و  ياهتجح  هب  مدروآ و  يور  وت  هب  مالـسلامهیلع  نیرهاط  يهمئا  يهلیـسو  هب  ادـنوادخ ؛
هک ناگدشهداد  تراشب  نانامداش و  نادنمهرهب و  ناگدنراد و  نانیمطا  زا  ارم  و  یتسرف ، دورد  وا  كاپ  لآ  دـمحم و  رب  هک  متـسج  لسوت 

يدنادرگ و ناسآ  ار  نانآ  رما  و  یتفریذپ ، ار  اهنآ  شالت  هک  یناسک  زا  و  هدب ، رارق  دـنوشیمن  هصغ  مغ و  راچد  تسین و  اهنآ  رب  یمیب 
رب دـمحم  لآ  دـمحم و  قح  هب  ادـنوادخ ؛ هدـب . رارق  يدرک  لیدـبت  ینمیا  هب  ار  اـهنآ  سرت  يدرک و  فرطرب  ار  ناشهودـنا  یگراـچیب و 

ناهج نیا  رد  ارم  هک  یمادام  ات  و  هدـم ، رارق  راوگرزب  نیا  هب  تبـسن  نم  تراـیز  نیرخآ  ار  تراـیز  نیا  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و 
، امرف روشحم  وا  يهرمز  رد  ارم  دیسر  ارف  متافو  هک  یماگنه  و  نادرگ ، نم  يزور  ار  راوگرزب  يوناب  نیا  يوس  هب  نتشگزاب  ياهتشاد  یقاب 

ةرخآلا یف  ۀنـسح و  ایندـلا  یف  انتآ  و  تانمؤملا ، نینمؤملل و  يدـلاول و  یل و  رفغا  و  اهتعافـش . اهدـلو و  هحفص 380 ] تعافـش [  زا  ارم  و 
ارم و  نادرگ ، دنمهرهب  شزیزع  دنزرف  وا و  [ . 265 . ] هتاکرب هللا و  ۀمحر  یتداس و  ای  مکیلع  مالسلا  و  رانلا ، باذع  کتمحرب  انق  و  ۀنـسح ،
هب و  امرف ، تمحرم  یبوخ  ریخ و  ترخآ  رد  یبوخ و  ریخ و  ام  هب  اـیند  رد  و  زرماـیب ، ار  نمؤم  ناـنز  نادرم و  يهمه  ار و  مرداـم  ردـپ و  و 

داب . نم  نارورس  امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  مالس و  و  نک ، ظفح  خزود  باذع  زا  ار  ام  تاهدرتسگ  تمحر 

نوتاخ همیکح  ترضح  ترایز 

، يربکلا ۀجیدخ  یلع  مالسلا  مالسلاامهیلع ، نیسحلا  نسحلا و  یلع  مالسلا  یضترملا ، کیبأ  یلع  مالسلا  یفطصملا ، كدج  یلع  مالسلا 
مالسلا هللا ، یلو  تنب  ای  کیلع  مالسلا  ةرخالا . یف  یئاعفش  ةرخافلا و  سوفنلا  یلع  مالسلا  نیملاعلا ، ءاسن  ةدیس  ءارهزلا  ۀمطاف  یلع  مالسلا 

، داوجلا یقتلا  دـمحم  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، یلو  ۀـمع  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، یلو  تخا  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، ۀـجح  تنب  اـی  کـیلع 
نیسح ماما )  ) نسح و ماما )  ) رب مالس  یضترم ، یلع  تردپ  رب  مالس  یفطصم ، دمحم  تدج  رب  الس  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالـسلا 

دنمـشزرا و ياهتیـصخش  رب  مالـس  ناـیملاع ، ناـنز  رورـس  ارهز  يهمطاـف  رب  مالـس  يربـک ، هجیدـخ  رب  مالـس  داـب ، مالـس  ود  ره  رب  هک 
، ادخ یلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، تجح  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، یلو  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ترخآ . رد  نم  ناگدـننکتعافش 

. ] داب وت  رب  يدـنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  داوج ، ترـضح  یقت  دـمحم  ماما  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، یلو  همع  يا  وت  رب  مالس 
ۀنجلا لعج  و  كاضرأ ، کنع و  هللا  یضرف  ۀیکز ، ۀیقن  ۀیقت  و  ۀیضرم ، ۀیضار  كرمأ ، نم  ةریـصب  یلع  تیـضم  کنأ  دهـشأ  هحفص 381 ]

هب تبسن  یهاگآ  تریصب و  اب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  [ . 266 . ] هتاکرب هللا و  ۀمحر  اعیمج و  مکیلع  مالسلا  ةالصلا و  و  کلزنم ، كاوأم و 
وت زا  دـنوادخ  يدوب ، هزیکاپ  صلاخ و  اوقتاب ، دوب . دونـشخ  وت  زا  ادـخ  دونـشخ و  ادـخ  زا  وت  هک  یلاح  رد  يدـنارذگ  راگزور  دوخ  راک 

تاکرب تمحر و  مالس و  دورد و  و  داد ، رارق  تایگشیمه  هاگیاج  اوأم و  لزنم و  ار  تشهب  دومن و  دونـشخ  دوخ  زا  ار  وت  دوب و  دونـشخ 
داب . امش  يهمه  رب  یهلا  نایاپیب 

سدقم بادرس  رد  هللاۀیقب  ترضح  ترایز 

يداـه ماـما  شراوـگرزب  ردـپ  يرکــسع و  نـسح  ماـما  تراـیز  زا  سپ  دـیاب  ار  سدـقم  بادرــس  رد  هادـف  اـنحاورا  ناـمز  ماـما  تراـیز 
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تکرح سدقم  بادرس  يوس  هب  يدرب ، لماک  يهرهب  يدش و  غراف  راوگرزب  ود  نآ  ترایز  زا  هک  نآ  زا  سپ  یهد . ماجنا  مالـسلاامهیلع 
تعنم دـق  و  هلآ ، هیلع و  کتاولـص  دـمحم  کیبن  تویب  نم  تیب  باـب  یلع  تفقو  دـق  ینا  یهلا  وگب : تسیاـب و  نآ  برد  راـنک  رب  نک و 
دقتعأ ینا  مهللأ و  [ 267 (. ] مکل نذؤی  نأ  الإ  یبنلا  تویب  اولخدـت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیأ  ای   ) تلقف هنذاب ، الإ  هتویب  یلإ  لوخدـلا  نم  سانلا 

لآ وا و  رب  وت  دورد  تاولـص و  دمحم -  ترـضح  تربمایپ  ياههناخ  زا  ياهناخ  هاگرد  رب  نم  انامه ، اهلاراب ؛ امک  هتبیغ ، یف  کیبن  ۀـمرح 
؛ ناگدنروآ نامیا  يا  : » ياهدومرف ياهتـشاد و  زاب  دنوش ، شیاههناخ  دراو  هزاجا  نودـب  هک  نیا  زا  ار  مدرم  دـیکأت  اب  وت  ماهداتـسیا و  وا - 

دقتعأ هحفـص 382 ] مراد [  هدیقع  شنادقف  رد  تربمایپ  مارتحا  هب  نم  هک  یتسار  هب  ادنوادخ ؛ دیوشن .» ربمایپ  ياههناخ  دراو  هزاجا ، اب  زج 
کنأ و  یلع ، یمالـس  نودری  و  یمالک ، نوعمـسی  و  یناکم ، نوری  نوقزری ، كدنع  ءایحأ  كءافلخ  کلوسر و  نأ  ملعأ  و  هترـضح ، یف 

هلآ هیلع و  کتاولص  کلوسر  نذأتسأ  و  الوأ ، بر  ای  کنذأتسأ  یناف  مهتاجانم ، ذیذلب  یمهف  باب  تحتف  و  مهمالک ، یعمـس  نع  تبجح 
ۀعطقلا هذهب  نیلکوملا  کتکئالم  نذأتسأ  و  هتیب ، یلا  هذه  یتعاس  یف  لوخدلا  یف  هتعاط ، یلع  ضورفملا  مامالا  کتفیلخ  نذأتسأ  و  ایناث ،

نذإ و  هللا ، نذإب  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  كرابملا و  فیرشلا  دهشملا  اذهب  نولکوملا  ۀکئالملا  اهیأ  مکیلع  مالسلا  ۀعماسلا . ۀعیطملا  ۀکرابملا 
دمحم هلوسر  هللااب و  هللا  یلا  ابرقتم  تیبلا  اذه  یلا  لخدأ  نیعمجأ ، مکیلع  هللا  تاولـص  مکنذإ  و  مامالا ، اذه  نذإ  و  هئافلخ ، نذإ  و  هلوسر ،
منادیم نیقی  هب  و  متـشاد ،، داقتعا  شروضح  نارود  رد  هک  ناسنآ  یتح  يراصنأ ، اونوک  و  یناوعأ ، هللا  ۀـکئالم  اونوکف  نیرهاـطلا ، هلآ  و 

خـساپ دنونـشیم و  ار  منخـس  دـننیبیم و  ارم  هاگیاج  ناکم و  دـنوشیم ، هداد  يزور  وت  هاگـشیپ  رد  دـناهدنز و  تنانیـشناج  ربماـیپ و  هک 
. ياهدوشگ نانآ  اب  تاجانم  تذل  هب  ارم  مهف  برد  هتـشاد و  زاب  نانآ  مالک  ندینـش  زا  ارم  هک  ییوت  نیا  و  دـنیامنیم ، تمحرم  ار  ممالس 
هک يزیزع  ماما  وت و  نیـشناج  زا  وا  زا  سپ  و  داب ، وا  لآ  وا و  رب  وت  دورد  تاولـص و  هک  تلوسر ، زا  هاگ  نآ  وت ، زا  ادتبا  نم  ناس ، نیدـب 

يهعقب نیا  رد  هک  یناگتـشرف  زا  و  موـش . شاهناـخ  دراو  تعاـس  نیا  رد  اـت  منکیم  هزاـجا  بسک  تسا ؛ بـجاو  نـم  رب  وا  زا  يربناـمرف 
هاگترایز نیا  رد  هدش  هدرامگ  ناگتشرف  يا  امش ، رب  مالس  منکیم . هزاجا  بسک  زین  دنتسه  اونش  رادربنامرف و  دناهدش و  هدرامگ  تکرباب 

اب و  زیزع ، ماما  نیا  يهزاجا  اب  و  شنانیـشناج ؛ شلوسر ، ادـخ ، يهزاجا  اب  داب . امـش  رب  زین  ادـخ  تاکرب  تمحر و  و  دنمتفارـش ؛ تکرباب 
هب میوجیم ، برقت  دـنوادخ  يوـس  هب  هک  یلاـح  رد  موـشیم  هناـخ  نیا  دراو  داـب -  دورد  امـش  يهمه  رب  هک  ناگتـشرف -  امـش  يهزاـجا 
نم ناروای  ناسرکمک و  امش  یهلا ؛ ناگتشرف  يا  الاح ، وا . كاپ  لآ  ملس و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ادخ  لوسر  دنوادخ و  کمک 
هئابآ مامالا و  اذـهل  و  ۀـیدوبعلاب ، فرتعأ هللا  و  تاوعدـلا ، نونفب  هللا  وعدأ  و  تیبلا ، اذـه  لخدأ  هحفص 383 ] یتسرد [  هب  مناوتب  ات  دیـشاب 
يارب یگدنب  تیدوبع و  هب  منک  فارتعا  و  مناوخب ، ار  ادخ  اهاعد  عاونا  هب  و  مدرگ . نأشلامیظع  تیب  نیا  دراو  ۀعاطلاب . مهیلع  هللا  تاولص 

دراو تسار  ياپ  اب  هاـگ  نآ  داـب . ناـشیا  رب  ادـخ  دورد  هک  شراوگرزب  ناردـپ  زیزع و  ماـما  نیا  يارب  يرادربناـمرف  تعاـطا و  دـنوادخ و 
یلص هللا  لوسر  ۀلم  یلع  و  هللا ، لیبس  یف  و  هللااب ، هللا و  مسب  ییوگیم : هک  یلاح  رد  يوریم ، نییاپ  سدقم  بادرس  تمـس  هب  يوشیم و 

و ادخ ، هار  رد  ادخ ، کمک  اب  ادخ ، مان  هب  هلوسر . هدبع و  ادمحم  نأ  دهشأ  و  هل ، کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  هلآ ، هیلع و  هللا 
يدوبعم کیرـشیب ، هناگی  يادـخ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  و  موشیم ) دراو   - ) داـب وا  لآ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ادـخ -  لوسر  نییآ  رب 

(، هللادـمحلا  ) دـیمحت ربکأ ،) هللا   ) ریبکت نآ ، زا  سپ  تسا . یهلا  يهداتـسرف  هدـنب و  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تسین و 
تسیاب و هلبق  هب  ور  هاگ  نآ  یـسرب . سدـقم  بادرـس  یلـصا  لحم  هب  هک  یتقو  ات  ییوگیم  هللا ) الا  هلا  ال   ) لـیلهت و  هللا ) ناحبـس   ) حـیبست
و روهـشملا ، ءاوللا  و  روثأملا ، نیدلا  و  رونلا ، ءایـضلا و  بحاص  نامزلا ، بحاص  يالوم  یلع  هتاولـص  هتایحت و  هتاکرب و  هللا و  مالـس  وگب :
اهتکرب و ادخ و  مالـس  روصنملا  و  دمتعملا ، مئاقلا  و  نمتؤملا ، مامالا  نسحلا ، فلخ  و  روصعلا ، روهدـلا و  بحاص  و  روشنملا ، باتکلا 
، شناردـپ زا  هدـنام  ياجب  نیتسار  نید  ییانـشور ، رون و  يهدـنراد  هک  وا  نامز ؛ بحاص  میالوم  رب  دـنوادخ  ياهدورد  هژیو و  تامارتحا 

دروم ياوشیپ  ماما و  يرکسع ، نسح  ماما  نیشناج  دنزرف و  ینعی  اهرصع ؛ ناراگزور و  مامت  بحاص  هدش ، رـشتنم  باتک  راکـشآ ، تیار 
حاتفم و  مانألا ، نکر  و  مالـسالا ، دامع  دضعلا ، فهکلا و  و  دـیؤملا ، هحفـص 384 ] يهدنوش [  يرای  دامتعا ، دروم  يهدننکمایق  نانیمطا ،
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دیـسلا و  ماقمقلا ، رحبلا  و  ماهلا ، قالف  و  ماصمـصلا ، بحاص  و  مایألا ، ةرـضن  و  مامتلا ، ردـب  و  مالظلا ، سمـش  و  ماکحألا ، یلو  و  مالکلا ،
یف هللا  ۀیقب  و  تارسحلا ، سفنم  و  تارمغلا ، ضاوخ  و  تابرکلا ، جرفم  یلع  مالـسلا  و  مایقلا . مویل  ماقملا  باب  و  ماصخلا ، ۀجح  و  مامهلا ،

راـثآ دوـجوم  هیدـلو  ءاـیبنألا ، ثیراوـم  هیلا  یهتنملا  و  هقدـص ، عـضوم  و  هملع ، ۀـبیع  و  هـقلخ ، یلع  هـتجح  و  هـضرف ، بحاـص  و  هـضرأ ،
هتیفطـصا و  کـملعل ، هـتبجتنا  اـمک  مـهللأ  هتاـکرب . هللا و  ۀـمحر  و  هللا ، رمأ  یلو  و  هماـقم ، مـیقلا  و  هلوـسرنبا ، و  هللا ، ۀـجح  و  ءایــصوألا ،

، مالـسا یلـصا  يهیاپ  نابیتشپ ، هاگهانپ و  دییأت ، دروم  هتیبر  و  کتمحرب ، هتیـشغ  و  کتمارکب ، هتللج  و  کتفرعمب ، هتـصصخ  و  کمکحل ،
، ناراگزور توارط  یمرخ و  و  مامت ، لماک  هام  اهیکیرات ، شخبینشور  دیشروخ  یهلا ، ماکحا  تسرپرـس  نخـس ، دیلک  مدرم ، هاگهیکت 
و نانمشد ، هیلع  لیلد  تجح و  هدنشخب ، ریلد و  رورس  رالاس و  بآ ، رپ  يایرد  اهرـس ، يهدنفاکـش  هدننز ، فده  هب  هدنرب و  ریمـش  ياراد 

ناسآ ار  رابگرم  ياهیتخـس  و  دـنکیم ، فرطرب  ار  اهيراتفرگ  هک  یـسک  نآ  رب  مالـس  و  ییاپرب . ماـیق و  زور  رد  یهلا  ناتـسآ  هاـگرد 
و تسا ، یهلا  دیکا  روتـسد  ضرف و  بحاص  و  تسا ، نیمز  رد  ادـخ  ياهتجح  يهدـنامیقاب  و  دربیم ، نیب  زا  ار  اهترـسح  و  دـنکیم ،
و تسا ، هدیـسر  وا  هب  ناربمایپ  ثاریم  و  تسوا ، ییوگتـسار  رارقتـسا  لحم  و  تسا ، یهلا  شناد  هاـگیاج  و  تسا ، شقلخ  رب  ادـخ  تجح 

تمحر و  تسا ؛ یهلا  نامرف  رما و  تسرپرس  یلو و  و  تسوا ، ماقم  مئاق  ادخ و  لوسر  دنزرف  ادخ و  تجح  و  تسوا ، دزن  زین  ایـصوا  راثآ 
و يدرک ، باـختنا  تروتـسد  تمکح و  يارب  و  يدـیزگرب ، تـشناد  يارب  ار  وا  هـک  هنوـگ  ناـمه  اـهلاراب ؛ داـب . وا  رب  دـنوادخ  تاـکرب  و 
 ] شیوخ تمعن  اـب  و  یتـفرگارف ، تتمحر  اـب  ار  وا  یتخاـس و  شدنمهوکـش  دوخ  تمارک  اـب  و  يدـینادرگ ، تاهژیو  تخانـش  صوـصخم 
نم تئـش  نمل  ایداه  هتلعج  و  کسدـقل ، هتیـضترا  و  کسأبل ، هتیبتجا  و  کسفنل ، هترتخا  و  کتمکحب ، هتیذـغ  و  کـتمعنب ، هحفص 385 ]

و ملظلا ، هلدعب  رینت  و  ممألا ، نع  هب  جرفت  و  ملکلا ، هب  عمجت  نأ  هتدـعو  و  كدابع . نیب  ایاضقلا  لصف  و  کلدـعب ، نیدـلا  ناید  و  کقلخ ،
اهبیرق اهلک ، کلامملا  هب  عمجت  و  كدابع ، رودـص  هب  یفـشت  و  كدالب ، هب  رهطت  و  هراثآ ، رفکلا و  رح  هب  عمقت  و  ملظلا ، نارین  هب  ءیفطت 
اهالمی اهروعو ، اهنوزح و  اهرحب ، اهرب و  اهبونج ، اهلامش و  اهروبد ، اهابص و  اهلبج ، اهلهس و  اهبرغ ، اهقرـش و  اهلیلذ ، اهزیزع و  اهدیعب ، و 

الا قح  یقبی  یتح ال  و  ائیـش ، کب  كرـشی  یتح ال  نینمؤملا ، دـعو  هب  زجنت  و  اهیف ، هل  نکمت  و  اروج ، املظ و  تئلم  اـمک  الدـع ، اطـسق و 
يارب و  يدرک ، باختنا  رایتخا و  نتشیوخ  يارب  و  يدومن ، هیذغت  ار  وا  دوخ  تمکح  اب  و  يداد ، شرورپ  یتح  و  رهز ، الا  لدع  و ال  رهظ ،

شرارق یتساوخ  هک  یتاـقولخم  ناگدـنب و  يارب  يرگتیادـه  و  يدیدنـسپ ، ار  وا  تیکاـپ  سدـق و  يارب  و  يدـیزگرب ، تتردـق  مشخ و 
وا هب  و  يدـیزگرب ، مدرم  نیب  اهيرواد  هب  نداد  نایاپ  يارب  و  يداد ، رارق  شیوخ  يهنالداع  تموکح  ياورناـمرف  مکاـح و  ار  وا  و  يداد ،

لدب ینـشور  هب  شتلادع  اب  ار  اهیکیرات  و  یـشخب ، تاجن  ار  فلتخم  ياهتما  و  ینک ، داجیا  وا  يهلیـسو  هب  هملک  تدحو  يداد  هدـعو 
وا کمک  هب  ار  تیاهنیمزرـس  و  يربب ، نیب  زا  ار  نآ  راثآ  رفک و  یـساپسان و  رازاب  یمرگ  و  ینک ، شوماـخ  وا  اـب  ار  ملظ  شتآ  يزاـس و 

ار و نآ  تزع  اـب  ار ، نآ  رود  ار و  نآ  کـیدزن  ینک ؛ یکی  ار  اـهتکلمم  ماـمت  و  یـشخب ، افـش  ار  تناگدـنب  يهنیـس  و  ینک ، يزاـسکاپ 
ار و نآ  لامـش  ار ، نآ  ياهنابایب  ار و  نآ  ياههاگارچ  ار ، نآ  هوک  ار و  نآ  تشد  ار ، نآ  برغ  ار و  نآ  قرـش  ار ، نآ  لـیلذ  تسدریز و 

لدع زا  رپ  ار  همه  ار ؛ نآ  راوشد  تخس و  ياههار  ار و  نآ  يهدمآرب  تشرد و  ياهنیمز  ار ، نآ  يایرد  ار و  نآ  یکـشخ  ار ، نآ  بونج 
، ینادرگ دـنمتردق  یـشخب و  رارقتـسا  ار  وا  هک  يداد  هدـعو  زین  دـشاب . هدـش  متـس  روج و  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  ناـمه  دـنادرگیم  داد  و 

رگم دنامن  یلدع  و  ددرگ ، راکشآ  هک  نآ  زج  دنامن  یقح  و  دوشن ، هتفرگ  وت  کیرش  يزیچ  هک  ییاج  ات  ینک ، ققحم  ار  نانمؤم  يهدعو 
و هتجح ، اهب  رهظت  ةالـص  هیلع  لص  مهللأ  قلخلا . نم  دحأ  ۀـفاخم  قحلا  نم  ءیـشب  یفختـسی  ال  هحفص 386 ] دیامن [ ، شـشخرد  هک  نآ 
و هرـصن ، اهب  زعت  و  هناینب ، اهب  یلعت  و  هناکم ، اهب  فرـشت  و  هناهرب ، اهب  مظعت  و  هناطلـس ، اهب  دیؤت  و  هتجرد ، اهب  عفرت  و  هتجهب ، اهب  حـضوت 
و اماما ، نیقتملل  هلعجت  و  امارکا ، اهب  هدیزت  و  هتوعد ، اهب  زعت  و  هترـصن ، اهب  رثکت  و  هتملک ، اهب  رهظت  و  هرکذ ، اهب  یمـست  و  هردق ، اهب  عفرت 

هللا ۀیقب  ای  کیلع  مالـسلا  هدیدع .] ینفی  و ال   ] هدیدج یلبی  ال  امالـس ، ۀیحت و  انم  ناکم  لک  یف  و  ناوألا ، اذه  لثم  ناکملا  اذـه  یف  هغلبت 
ۀجح ای  کیلع  مالـسلا  فرـشلا ، بحاص  اـی  کـیلع  مالـسلا  فلـسلا ، فلخ  اـی  کـیلع  مالـسلا  هداـبع ، یلع  هتجح  و  هدـالب ، هضرأ و  یف 
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ندرک ناهنپ  هب  روبجم  تاقولخم  زا  کی  چـیه  زا  سرت  لیلد  هب  ار  تقیقح  قح و  زا  يزیچ  و  دومحملا ، ۀـملک  ای  کیلع  مالـسلا  دوبعملا ،
راکـشآ ار  شایناـمداش  یگزاـت و  رتو و  ینک ، رهاـظ  هلیـسو  نیدـب  ار  شلیلد  تجح و  هک  تسرفب  دورد  وا  رب  روط  نآ  اـهلاراب ؛ دوـشن .

فیرش ار  شهاگیاج  و  ینک . دنمـشزرا  ار  شناهرب  لیلد و  و  ینادرگ ، تیوقت  دییأت و  ار  شتنطلـس  و  يربب ، الاب  ار  شاهجرد  و  ینادرگ ،
رادومن ار  شداـی  و  يربب ، ـالاب  ار  وا  شزرا  و  ییاـمرفب ، دـنمورین  زیزع و  ار  وا  يراـی  و  ینک ، هبترم  دـنلب  ار  وا  ناـینب  ساـسا و  و  ینادرگ ،

ندـش اوشیپ  و  شتمارک ، شیازفا  شتوعد ، يدـنمتزع  شیرای ، شیازفا  ثعاب  وت  دورد  نینچ  مه  ینادرگ . راکـشآ  ار  شاهملک  و  ینک ،
نآ دـیدج  هک  یناسرب  ار  ياهژیو  تامارتحا  مالـس و  وا  هب  ام  زا  يرگید  ياج  ره  رد  هظحل و  نیا  اج و  نیا  رد  دوش . ناراگزیهرپ  يارب  وا 
رب یلاعت  يادخ  تجح  و  نآ ، ياهرهش  نیمز و  رد  یهلا  ياهتجح  يهدنام  یقاب  يا  وت  رب  مالـس  دورن . نیب  زا  نآ  يهرهب  ددرگن و  هنهک 

، شتسرپ يهتسیاش  يادخ  تجح  يا  وت  رب  مالس  تفارش ، بحاص  يا  وت  رب  مالس  ناگتشذگ ، نیتسار  نیشناج  يا  وت  رب  مالس  شناگدنب ؛
، ضرفلا نیع  ضرألا و  يدهم  ای  کیلع  مالسلا  سومشلا ، سمـش  ای  کیلع  مالـسلا  هحفص 387 ] هدش [ ، هدوتـس  يهملک  يا  وت  رب  مالس 
ءایلوألا و زعم  ای  کیلع  مالسلا  ءایبنألانبا ، ءایصوألا و  متاخ  ای  کیلع  مالـسلا  نأشلا ، یلاعلا  نامزلا و  بحاص  ای  يالوم  ای  کیلع  مالـسلا 

یلولا مامالا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  رهتـشملا ، قحلا  رظتنملا و  مامالا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  دـیرفلا ، مامالا  اـهیأ  کـیلع  مالـسلا  ءادـعألا ، لذـم 
قوسفلا و لهأل  دیبملا  مامالا  اهیأ  کیلع  مالسلا  ناودعلا ، روجلا و  ۀلازإل  یجترملا  مامالا  اهیأ  کیلع  مالسلا  یهتـشملا ، قحلا  یبتجملا و 

دیدجتل رخدملا  اهیأ  کیلع  مالسلا  قاقـشلا ، یغلا و  عورف  دصاحلا  و  قافنلا ، كرـشلا و  ناینبل  مداهلا  مامالا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  نایغطلا ،
لها يهدننکتیاده  هدش و  تیاده  يا  وت  رب  مالـس  اهدیـشروخ ، دیـشروخ  يا  وت  رب  مالـس  سماط  ای  کیلع  مالـسلا  ننـسلا ، ضئارفلا و 

يا وت  رب  مالس  الاو ، نأش  ماقم و  ياراد  يا  و  نامز ، رایتخا  بحاص  يا  نم و  يالوم  يا  وت  رب  مالس  نید ، يهمشچ  يا  وت  رب  مالـس  نیمز ،
يا وت  رب  مالس  نانمشد ؛ يهدننک  لیلذ  ناتسود و  شخب  تزع  يا  وت  رب  مالـس  ناربمایپ ؛ دنزرف  يا  یهلا ، نانیـشناج  ایـصوا و  شخب  نایاپ 

یلو و يا  وت  رب  مالـس  ناگمه ؛ نیب  رد  راکـشآ  فورعم و  روهـشم و  تقیقح  يا  ناگمه ، راظتنا  دروم  ياوشیپ  يا  وت  رب  مالـس  اهنت ، ماما 
نیب زا  يارب  هک  ییاوشیپ  يا  وت  رب  مالـس  دـنراد ، ار  شرادـید  شهاوخ  همه ، هک  یتقیقح  يا  تسا ، هدـش  باختنا  تقد  اـب  هک  یتسرپرس 

يهدننکناریو ماما  يا  وت  رب  مالس  ناشکرـس ؛ ناقـساف و  رگدوبان  ماما  يا  وت  رب  مالـس  میتسه ؛ شراودیما  ینمـشد  زواجت و  متـس و  ندرب 
تاـبجاو و يزاـسون  يارب  هدـش  هریخذ  يا  وـت  رب  مالــس  یتخبدـب ؛ یهارمگ و  ياـههخاش  يهدــننکورد  يا  ییورود ؛ كرــش و  ساـسا 

لمؤملا اهیأ  کیلع  مالـسلا  ءارتفالا ، نتفلا و  بذـکلا و  لئابح  عطاـق  و  ءاوهـألا ، غیزلا و  راـثآ  هحفص 388 ] يا [  وت  رب  مالـس  تابحتـسم ؛
ای کیلع  مالسلا  هللا ، راث  ای  کیلع  مالسلا  هللا ، باب  ای  کیلع  مالسلا  يوقتلا ، یلع  ۀملکلا  عماج  ای  کیلع  مالـسلا  ۀفیرـشلا ، ۀلودلا  ءایحال 

، نیدلا موی  یلا  یلبی  کلهی و ال  يذلا ال  هللا  هجو  ای  کیلع  مالـسلا  نیدتعملا ، ۀکوش  مصاق  ای  کیلع  مالـسلا  هلهأ ، نیدلا و  ملاعم  ییحم 
فلؤم ای  کیلع  مالسلا  يدهلا ، ۀیار  رـشان  حتفلا و  بحاص  ای  کیلع  مالـسلا  ءامـسلا ، ضرألا و  نیب  لصتملا  ببـسلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا 

روصنملا اهیأ  کیلع  مالـسلا  ءالبرکب ، لوتقملا  مدـب  رئاثلا  و  ءایبنألا ، ءانبأ  ءایبنألا و  راث  بلاط  ای  کیلع  مالـسلا  اـضرلا ، حالـصلا و  لـمش 
هنتف و غورد و  ياههتـشر  يهدـننکعطق  و  یتسرپاوه ، فارحنا و  ياههناشن  يهدـنرب  نیب  زا  رظتنملا  اهیأ  کـیلع  مالـسلا  يدـتعا ، نم  یلع 

ساسا رب  تدحو  يهدننکداجیا  يا  وت  رب  مالس  تسا . وزرآ  دروم  یمالسا  فیرـش  تلود  يایحا  يارب  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالـس  تمهت ؛
نید و یلصا  ياههناشن  يهدننک  هدنز  يا  وت  رب  مالس  ادخ ؛ نوخ  يا  وت  رب  مالس  یهلا ؛ هاگرد  باب و  يا  وت  رب  مالـس  يراکزیهرپ ؛ اوقت و 
دراد و يدوبان  هن  هک  ادخ  هجو  يا  وت  رب  مالس  ناراکزواجت ؛ يرهاظ  هوکش  يهدننکـش  مه  رد  يا  وت  رب  مالـس  نارادنید ، يهدننک  هدنز 

يا وت  رب  مالـس  نایـشرع ؛)  ) نامـسآ و  ناـیتوسان )  ) نیمز نیب  طاـبترا  لاـصتا و  ببـس  يا  وت  رب  مالـس  تماـیق ؛ زور  اـت  دوـشیم ؛ هنهک  هن 
وت رب  مالس  يدونشخ ، یگتـسیاش و  یگدنکارپ  يهدنروآدرگ  يا  وت  رب  مالـس  تیاده ؛ يهناشن  مچرپ و  يهدنزارفارب  يزوریپ و  يهدنراد 

مایق هب  هدش ، هتشک  البرک  رد  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  یهاوخ  نوخ  هب  و  ینکیم ، بلط  ار  ناشنارـسپ  ناربمایپ و  نوخ  هک  یـسک  يا 
راظتنا دروم  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالـس  يوشیم ؛ يرای  دـناهدرک ، زواجت  هک  یناسک  اب  هلباقم  رد  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالـس  يزیخیمرب ؛
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نبای کیلع  مالـسلا  ناودعلا ، روجلا و  ۀلازإل  یقابلا  یقتلا ، ربلا  فئالخلا ، ۀیقب  ای  کیلع  مالـسلا  یعد ، اذا  باجملا  هحفص 389 ] یتسه [ 
و يربکلا ، ۀـجیدخ  نبای  کیلع  مالـسلا  ءارهزلا ، ۀـمطاف  نبای  کـیلع  مالـسلا  یـضترملا ، یلع  نباـی  کـیلع  مالـسلا  یفطـصملا ، دـمحم 

نبای کیلع  مالسلا  نیبذهملا ، ءایفـصألا  نبای  کیلع  مالـسلا  نیمرکألا ، ءابجنلا  نبای  کیلع  مالـسلا  نیقتملا ، ةداقلا  نیبرقملا و  ةداسلانبا 
بئاطألا و  نیمرکألا ، ۀفراطغلا  نبای  کیلع  مالـسلا  رـشبلا ، ةداس  نبای  کیلع  مالـسلا  ریخلا ، ةریخ  نبای  کیلع  مالـسلا  نییدـهملا ، ةادـهلا 

مالسلا ۀئیـضملا ، جرـسلا  و  ةرینملا ، ججحلا  نبای  کیلع  مالـسلا  نیبجنألا ، ۀمراضخلا  و  نیبجتنملا ، ةرربلا  نبای  کیلع  مالـسلا  نیرهطملا ،
راکزیهرپ درم  کین  يا  یهلا ، نانیشناج  يهدنام  یقاب  يا  وت  رب  مالـس  يوشیم ، هداد  خساپ  ینک  اعد  هک  یماگنه  بهـشلا و  نبای  کیلع 

، یـضترم یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  یفطـصم ، دمحم  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ياهدـنام ؛ یقاب  يرگزواجت ، متـس و  ندرب  نیب  زا  يارب  هک 
هاگرد برقم  هک  ینارورـس  دـنزرف  و  شاهناـمز ، نز  نیرتگرزب  هجیدـخ  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ارهز ، يهمطاـف  دـنزرف  يا  وت  رب  مـالس 

وت رب  مالـس  كاپ ، ناگدیزگرب  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  راوگرزب ، نابیجن  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  راکزیهرپ ؛ نایاورنامرف  دنزرف  و  دنایبوبر ،
يا وت  رب  مالس  تیرـشب ، نارورـس  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  نابوخ ، نیرتبوخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  هدش ، تیاده  نارگتیاده  دنزرف  يا 

ناراوگرزب و ناگدـننکاطع  رایـسب  و  هدـش ، باـختنا  ناـکین  دـنزرف  يا  وـت  رب  مالـس  ناـگزیکاپ ، ناـبوخ  و  ناراوـگرزب ، نارورـس  دـنزرف 
، ۀبقاثلا هحفـص 390 ] ناگراتـس [  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  نابات ، ياهغارچ  و  شخبوترپ ، ياهتجح  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ناگدنـشخب .

مالـسلا ةرهابلا ، موجنلا  و  ةرهازلا ، بکاوکلا  نبای  کیلع  مالـسلا  ملحلا ، نداعم  نباـی  کـیلع  مالـسلا  ملعلا ، دـعاوق  نباـی  کـیلع  مالـسلا 
مالـسلا ۀـحئاللا ، مالعألا  و  ۀحـضاولا ، لبـسلا  نبای  کیلع  مالـسلا  ۀـعطاسلا ، رامقألا  نبای  کیلع  مالـسلا  ۀـعلاطلا ، سومـشلا  نبای  کیلع 

، ةدوجوملا تازجعملا  و  ةدوهـشملا ، دـهاوشلا  نبای  کیلع  مالـسلا  ةروثأملا ، ملاعملا  نبای  کیلع  مالـسلا  ةروهـشملا ، ننـسلا  نبای  کـیلع 
نبای کیلع  مالـسلا  تارهاظلا ، لئالدـلا  و  تانیبلا ، تایآلا  نبای  کیلع  مالـسلا  میظعلا ، اـبنلا  و  میقتـسملا ، طارـصلا  نباـی  کـیلع  مالـسلا 

، ناشخرد سی  و  تامکحملا ، هط و  نبای  کیلع  مالـسلا  تاغباسلا ، معنلا  و  تاغلابلا ، جـجحلا  نبای  کـیلع  مالـسلا  تاحـضاولا ، نیهاربلا 
ياهبکوک دنزرف  يا  وت  رب  مالس  يرابدرب ، ملح و  ياهندعم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یقیقح ، شناد  ناکرا  اههیاپ و  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

، هدنبات ياههام  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  نابات ، يهدش  راکـشآ  ياهدیـشروخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ینارون ، ابیز و  ناگراتـس  هدنـشخرد و 
دنزرف يا  وت  رب  مالـس  دزنابز ، و  روهـشم ، ياهتنـس  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ادـیوه ، ياههناشن  و  راکـشآ ، ياههار  دـنزرف  يا  وت  رب  مالس 

يا وت  رب  مالـس  دندوجوم ، زونه  هک  یتازجعم  و  هدـش ، یهاوگ  نادـهاش  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ناگتـشذگ ، زا  هدـنام  ياج  هب  ياههناشن 
دنزرف يا  وت  رب  مالـس  ادـیوه ، راکـشآ و  ياهلیلد  نشور و  ياههیآ  اههناشن و  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  گرزب ، ربخ  و  تسار ، هار  دـنزرف 

تایآ هط و  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ریگارف ، ناوارف و  ياهتمعن  و  اسر ، ياهلیلد  اهتجح و  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ناـیامن ، ياـهناهرب 
، یندأ وأ  نیسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند  نم  نبای  کیلع  مالـسلا  تایداعلا ، روطلا و  و  تایراذلا ، و  هحفص 391 ] نیسای [  و  یهلا ، مکحم 

عمـسی و ال  يرت ، قلخلا و ال  يرأ  نأ  یلع  زیزع  يوط ، يداوب  تنأ  وأ  يونلا ، کب  ترقتـسا  نیأ  يرعـش  تیل  یلعـألا . یلعلا  نم  برتقا  و 
، انع باغ  ام  بیغم  نم  تنأ  یـسفنب  ءادـعألا ، کب  طیحت  نأ  یلع  زیزع  يرت ، ـال  قلخلا و  يری  نأ  یلع  زیزع  يوجن ، ـال  سیـسح و  کـل 
روط و و  تایراذ ، و  نیعمجأ . هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  و  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلا  لوقن ، نحن  اـنع و  حزن  اـم  حزاـن  نم  تنأ  یـسفنب 
و دوب ، نآ  زا  رتمک  ای  نامک  فرط  ود  نوچ  مه  دنوادخ  اب  شیکیدزن  هک  دش  کیدزن  ردق  نآ  هک  یسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  تایداع ،

اوط يداو  رد  ایآ  ياهتفای ، رارقتـسا  اـجک  رد  متـسنادیم  شاـک  يا  دـش ؛ کـیدزن  يونعم ) تهج  ا ز   ) ماـقمالاو يهبترم  دـنلب  دـنوادخ  هب 
ناـهنپ و يادـص  چـیه  یتـح  و  منیبـن ؛ ار  مبوبحم -  وت -  یلو  منیبـب  ار  مدرم  هک  تسا  راوشد  شلمحت  تخـس و  میارب  ردـق  هچ  یتـسه !؟
هک تسا  نیگنس  نم  يارب  يوشن ؛ هدید  وت  یلو  دنوش  هدید  تاقولخم  مدرم و  هک  تسا  نیگنس  نم  يارب  مونشن ؛ وت  زا  زین  یمارآ  تبحص 
زا عقاو  رد  هک  يرود  يا  تیادف ، مناج  یتسین  ناهنپ  ام  زا  عقاو  رد  هک  يا  هدش  ناهنپ  يا  تیادف  مناج  دنشاب . هدرک  هطاحا  ار  وت  نانمـشد 

شنادناخ مامت  دمحم و  رب  هتـسویپ  يدورد  ادخ  و  دراد ؛ صاصتخا  یتسه ، راگدرورپ  ادـخ ، هب  شیاتـس  مییوگیم : ام  و  یتسین ؛ ادـج  ام 
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ۀبیغ وکشن  کیلا  و  يولبلا ، برکلا و  فشاک  تنأ  مهللأ  ییوگیم : هدومن و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  ود  هاگ  نآ  دیامرف . راثن 
یناهنپ و زا  یتسه ؛ اهتبیصم  الب و  هودنا و  يهدننکفرطرب  وت  اهلاراب ؛ امک  اطـسق ، الدع و  ضرألا  هب  ألماف  مهللأ  انیبن . تنب  نبا  و  انماما ،
رپ هک  هنوگ  نامه  ار  نیمز  هک ) میهاوخیم  وت  زا  ( ؛ اهلاراب تسا . نامربمغیپ  رتخد  دنزرف  هک  ومه  مینکیم ؛ تیاکـش  وت  هب  نامماما  تبیغ 

انبحاص و اندیـس و  انرأ  و  هتیب ، لهأ  دـمحم و  یلع  لص  مهللأ  اروج . اـملظ و  تئلم  هحفص 392 ] رپ [  تسا ، ناهنپ  راکشآ و  ياهمتـس  زا 
نم اذـقنم  ۀلالـضلا ، نم  ایداه  ۀـلالدلا ، حـضاو  ۀـلاقملا ، رهاظ  انرهد ، لهأ  اجنم  و  انرـصع ، لهأ  أجلم  و  نامزلا ، بحاـص  اـنالوم  اـنماما و 

زجنأ و  هدـعب ، برق  و  هرون ، رهظأ  و  هرمأ ، یحأ  و  ههاج ، طسبأ  و  هرمع ، لـطأ  و  هرـصن ، زعأ  و  هدـعاوق ، تبث  و  هملاـعم ، رهظأ  و  ۀـلاهجلا ،
و هناهرب ، مظع  و  هدعاوق ، تبث  و  هدهاشم ، رنأ  و  هعافترا ، هئاقترا و  ولع  و  هکلم ، ماود  و  هئاقب ، لوطب  ضرألا  نیز  و  هدهع ، فوأ  و  هدعو ،
و هلؤس ، هطعأ  و  هتوعد ، زعأ  و  هتملک ، رهظأ  و  هتجرد ، عفرا  و  هتجهب ، حـضوأ  و  ههجو ، انرأ  و  هناکرأ ، وق  و  هناکم ، لـعأ  و  هناطلـس ، دـمأ 
. یناسرب ماجنا  هب  وا  يهلیسو  هب  ار  راک  نیا  ینک و  داد  لدع و  زا  نینمؤملا ، هب  زعأ  و  همارکا ، مظع  و  هماقم ، فرـش  و  هلومأم ، بر  ای  هغلب 
، ام نامز  بحاص  ام ، يالوم  ام ، بوخ  ياوشیپ  ام ، رایتخا  بحاص  ام ، ياقآ  و  نک ؛ راثن  هتـسویپ  يدورد  وا  تیب  لها  دمحم و  رب  اهلا ؛ راب 
و نـشور ، یلئـالد  راکـشآ و  يراـتفگ  اـب  ناـیامنب ؛ اـم  هـب  ار  اـم  يهناـمز  تاـقولخم  شخبتاـجن  اـم ، راـگزور  تادوـجوم  مدرم و  هاـنپ 
، نادرگ مـکحم  ار  شیاـههیاپ  زاـس ، راکـشآ  ار  شیاـههناشن  تاروتـسد و  و  اـهینادان ؛ زا  یـشخبتاجن  و  اـهیهارمگ ، زا  يرگتیادـه 
، نک هدـنز  ار  شتیالو  رما  هدـب ، شرتسگ  ار  شماقم  رابتعا و  امرف ، ینالوط  ار  شیناگدـنز  نارود  نادرگ ، دـنمورین  تزع و  اب  ار  شیراـی 
هب ار  نیمز  و  نک ، افو  وا  نامیپ  دـهع و  هب  ناشوپب و  لمع  يهماج  ار  شاهدـعو  امرف ، کیدزن  ار  شیرود  نک ، رهاظ  ار  شرون  ینـشور و 

ار شروضح  ياهناکم  امرف . نیزم  شایگبترمدنلب  يدنلب و  و  شتلود ، تموکح و  یگدنیاپ  شینالوط و  ندنام  یقاب  روضح و  يهطساو 
، هدـب دادـتما  ار  شتنطلـس  هدـب ، رارق  مـیظعت  دروـم  ار  وا  ناـهرب  لـیلد و  اـمرف ، رادـیاپ  مـکحم و  ار  شتموـکح  ياـههیاپ  نـک ، ناراـبرون 

راکـشآ ار  شاینامداش  یگزات و  رت و  نایامنب ، ام  هب  ار  شکراـبم  يور  نک ، يوق  ار  شتموکح  ناـکرا  نک ، ـالاو  عیفر و  ار  شهاـگیاج 
يا نک ، اـطع  وا  هب  ار  شیاههتـساوخ  نادرگ . دـنمتزع  ار  وا  یناوـخارف  نک ، راکـشآ  ار  وا  يهملک  ربـب ، ـالاب  ار  شاهبتر  هـجرد و  زاـس ،

هب ار  نانمؤم  نادرگ ، میظع  ار  وا  تشاد  یمارگ  و  نک ، دنمتفارش  ار  شتلزنم  ماقم و  ناسرب ، لماک  روط  هب  شیاهوزرآ  هب  نم ؛ راگدرورپ 
و نیدساحلا ، یغب  هفکا  و  نیرابجلا ، هب  کلهأ  و  نیقفانملا ، هب  لذأ  و  نیلسرملا ، ننس  هب  یحأ  و  هحفص 393 ] نک [  دنمتزع  وا  يهلیسو 

مـصقأ و  نیعمجأ ، کنید  ءادعأ  یلع  هطلـس  و  نیموسم ، ۀکئالملا  نم  دونجب  هدیأ  و  نیملاظلا ، ةدارا  هنع  رجزا  و  نیدئاکلا ، رـش  نم  هذعأ 
و ناثوألا ، ةدبع  هب  عمقأ  و  ناطلـس ، لک  هناطلـسب  مقأ  و  ناکم ، لک  یف  همکح  ذفنأ  و  دـیقو ، ران  لک  هفیـسب  دـمخأ  و  دـینع ، رابج  لک  هب 

رکنأ و  هقح ، دـحج  نم  لصأتـسا  و  هاواـن ، نم  لذأ  و  هاداـع ، نم  تبکأ  و  ناـیدألا ، لـک  یلع  هرهظأ  و  ناـمیالا ، نآرقلا و  لـهأ  هب  فرش 
همامأ مدـق  و  ۀـمغ ، لک  هب  فشکا  و  ۀـملظ ، لک  هرونب  رون  مهللأ  هرون . ءافطا  یف  یعـس  و  هرکذ ، دامخا  دارأ  و  هرمأـب ، ناهتـسا  و  هقدـص ،

و زاس ، راوخ  وا  يهلیسو  هب  ار  ناقفانم  نک ، هدنز  وا  يهلیـسو  هب  ار  نالوسر  ياهتنـس  برحلا ، ةرـصن  هب  مقأ  و  بلقلا ، هب  تبث  و  بعرلا ،
میمـصت هدارا و  هدـب ، هاـنپ  نارگهلیح  رـش  زا  ار  وا  و  نک ، تیاـفک  نادوـسح  متـس  زا  ار  وا  و  نک ، كـاله  وا  يهلیـسو  هـب  ار  ناـیوگروز 

طلـسم هریچ و  ار  وا  تنید  نانمـشد  یمامت  رب  و  نک ، شیرای  دـنراد  تمالع  هک  یناگتـشرف  زا  ینایهاپـس  اب  نک ، رود  وا  زا  ار  ناراکمتس 
، نک شوماخ  وا  ریـشمش  اب  ار  ياهتخورفا  شتآ  ره  نک ، دوبان  ترـضح  نآ  يهطـساو  هب  تسا  هشیپدانع  يوگروز  هک  ار  یـسک  ره  امرف .
و نک ، دوبان  وا  يهطساو  هب  ار  ناتسرپتب  نک ، داجیا  ار  یتنطلس  ره  وا ، یهاشداپ  اب  نک ؛ یلمع  نادرگ و  ذفان  اهاج  مامت  رد  ار  شروتسد 
و نک ، اوسر  هراچیب و  ار  شنانمشد  مامت  و  نک ؛ رادومن  نادرگ و  هریچ  اهنید  مامت  رب  ار  وا  و  نادرگ ، فیرش  وا  اب  ار  نامیا  نآرق و  لها 

رکنم سک  ره  و  نادرگ ، هدنامرد  لصأتـسم و  درک  راکنا  ار  وا  قح  سک  ره  و  نادرگ ، راوخ  دنک  ءوس  دصق  دریگب و  فده  ار  وا  هک  ره 
شرون یـشوماخ  تهج  رد  و  دشاب ، شدای  ندرب  نیب  زا  رکف  رد  و  دروآ ، باسح  هب  کچوک  فیعـض و  ار  شروتـسد  ای  دـش  وا  تقادـص 
فرطرب ار  یهودنا  مغ و  ره  و  نک ، لدب  ینـشور  هب  ار  یکیرات  ره  وا  ینـشور  رون و  اب  اهلاراب ؛ نادرگ . تخبدب  هدناماو و  ار  دنک  شالت 
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ار گنج  رد  يزوریپ  و  نادرگ ، رادیاپ  مکحم و  وا  يهلیسو  هب  ار  نانمؤم  بلق  لد و  تسرفب ؛ ار  تشحو  بعر و  وا ، شیپاشیپ  و  نادرگ ،
الدـع و ضرألا  هب  ألما  و  ربتخملا ، لدـعلا  و  رظتنملا ، مامالا  و  لضفملا ، یـصولا  و  لمؤملا ، مئاقلا  هلعجا  و  هحفـص 394 ] راد [ ؛ اپرب  وا  هب 

لک هقحب  يدـهی  و  مکح ، لـک  یلع  همکح  يرجی  یتح  هتیعرتسا ، هتفلختـسا و  هتیلو و  اـم  یلع  هنعأ  و  اـملظ ، اروج و  تئلم  اـمک  اطـسق ،
هددع و نم  یهلا  ای  ینلعجا  و  ماضی ، يذلا ال  كزعب  هزعأ  و  ماری ، يذـلا ال  کنکرب  هفنکا  و  مانت ، یتلا ال  کنیعب  مهللا  هسرحا  و  ۀـلالض ،

دیکأـت و  هتعیبل ، هعم  ینرـضحأ  و  هتجهب ، بوث  ینـسبلأ  و  هتحرف ، معط  ینقذأ  و  هعاـبتأ ، هعایـشأ و  هناـکرأ و  هناوعأ و  هراـصنأ و  و  هددـم ،
باـنتجا و  هتلود ، یف  ثکملا  و  هتمدـخ ، یف  يوـثملا  و  هتعاـطب ، ماـیقلل  بر  اـی  ینقفو  و  مارحلا ، کـتیب  دـنع  ماـقملا  نکرلا و  نیب  هدـقع 

نانیشناج و یصو و  نیرترب  و  دنراد ، ار  شیوزرآ  همه  هک  ياهدننکمایق  نامه  ار  وا  ای و  ینلعجاف  کلذ ، لبق  مهللا  ینتیفوت  ناف  هتیـصعم ،
ناهنپ راکشآ و  ياهمتس  زا  رپ  هک  ار -  نیمز  وا  يهلیسو  هب  و  هدب ، شرارق  هداد ، سپ  ناحتما  دنمتلادع  راظتنا و  دروم  ياوشیپ  ناونع  هب 

ات نک  يرای  ياهدومن  راذگاو  وا  هب  ار  شتیاعر  ینیشناج و  یتسرپرس و  هک  ییاهزیچ  ماجنا  دروم  رد  و  نادرگ ؛ داد  لدع و  زا  رپ  تسا - 
نآ اب  اهلاراب ؛ دیامرف . تیاده  ار  یهارمگ  ره  شتقیقح  اب  و  دیآ ، قیاف  يروتـسد  ره  رب  وا  تموکح  مکح و  هجیتن  رد  و  دـناسرب ، ماجنا  هب 
دوخ مکحم  نیکر و  نکر  فنک  رد  ار  وا  نک ؛ ینابهگن  تسارح و  ار  وا  درادن ، انعم  موهفم و  شیارب  باوخ  هک  ترادیب  هشیمه  يهدـید 

يهلمج زا  نم - ؛ يادـخ  يا  زین -  ارم  نک . شدـنمتزع  دوشن ، هریچ  نآ  رب  يزیچ  هک  ترادـیاپ  تزع  اـب  روآرد ؛ دوشیمن  هتـسکش  هک 
معط و  هدب . رارق  وا  ناورهلابند  نایعیش و  شهاپـس و  نارادرـس  شاههبج و  ناناسرکمک  راصنا و  وزج  و  وا ، نارای  رامـش  رد  نایرکـشل و 

رد ماقم و  نکر و  نیب  رد  ات  ناسرب ، شروضح  هب  ارم  و  ناشوپب ، نم  هب  ار  شتجهب  توارط  سابل  و  ناـشچب ، نم  هب  ار  وا  رورـس  يداـش و 
يارب هدـب  قیفوت  ارم  اراگدرورپ ؛ راب  مزرو . دـیکأت  نآ  رب  متـسب  وا  اب  هک  ار  ینامیپ  منک و  تعیب  وا  اب  مشاب و  وا  دزن  تمرتحم  يهناخ  رانک 
شیپ رگا  ایادخ ؛ وا . ینامرفان  زا  ندیزگ  يرود  و  وا ، تلود  رد  ندنام  ندرک و  گنرد  و  وا ، تمدـخ  رد  نتفرگ  لزنم  و  وا ، نامرف  ماجنا 

نکمتی و  هتلود ، یف  کـلمی  و  هتعجر ، یف  رکی  نم  یف  بر  هحفص 395 ] يا [  هد -  رارق  یناسک  زا  يدناریم ، ارم  وا  تموکح  لیکـشت  زا 
لضفلا وذ  کنا  کنانتما ، کمرک و  و  کناسحا ، کلـضفب و  هتیؤرب ، هنیع  رقت  و  هترمز ، یف  رـشحی  و  همالعأ ، تحت  لظتـسی  و  همایأ ، یف 

، دنوشیم اورنامرف  وا  تلود  رد  و  دندرگیم ، زاب  وا  تشگزاب  نامز  رد  هک  نم - ؛ راگدرورپ  میرکلا . ناسحالا  و  میدقلا ، نملا  و  میظعلا ،
هب ناـشمشچ  و  دـنوشیم ، روـشحم  وا  يهرمز  رد  و  دــنیآیم ، رد  وا  ياـهمچرپ  ریز  رد  و  دــنوشیم ، دــنمتردق  وا  تموـکح  ماـیا  رد  و 

، تمظع اب  لضف  ياراد  وت  یتسار ، هدـب . ماجنا  تدوخ  یـشخبتنم  تمارک و  ناسحا و  لضف و  اـب  ار  همه  نیا  دوشیم . نشور  شرادـید 
هب یتسه  هک  ییاج  نامه  رد  یتعکر ،) ود  زامن  شـش   ) زاـمن تعکر  هدزاود  سپـس  یتسه . هناراوگرزب  ناـسحا  ییوکین و  و  هنیرید ، تنم 
زا سپ  و  ینکیم . هیده  هادـف  انحاورا  ترـضح  نآ  هب  ار  شباوث  هدومن و  تئارق  یـشاب  هتـساوخ  هک  ياهروس  ره  نآ  رد  و  يروآیم ، اج 

، مالسلا کنم  مالسلا و  تنأ  مهللأ  ییوگیم : سپس  هداد ، ماجنا  ار  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  ترـضح  حیبست  زامن ، تعکر  ود  ره  مالس 
نب مامالا  کئایلوأنبا ، کیلونبا و  کیلو و  یلا  ینم  ۀـیده  تاـعکرلا  هذـه  نا  مهللأ  مالـسلاب . کـنم  اـنبر  اـنیح  مالـسلا ، دوعی  کـیلا  و 
یف کیف و  یئاجر  یلمأ و  لضفأ  ینطعأ  و  اهایا ، هغلب  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لصف  نامزلا ، بحاص  ۀجحلا  حلاصلا ، فلخلا  ۀـمئألا ،

، تدوخ زا  یمالس  ام ؛ راگدوررپ  ددرگیمرب ؛ وت  يوس  هب  مالس  و  تسوت ، زا  اهنت  یتمالس ، مالس و  و  یتسه ، مالس  وت ، اهلاراب ؛ کلوسر ،
تنیتسار يایلوا  دـنزرف  تیلو و  دـنزرف  وت و  تسود  یلو و  هب  نم  بناج  زا  ياهیدـه  زامن ، تعکر  دـنچ  نیا  اـهلا ؛ راـب  نک . هیدـه  اـم  هب 

لآ دمحم و  رب  سپ ، دشابیم . هنامز  بحاص  تجح و  ترـضح  هتـسیاش ، نیـشناج  تسا ، نید  نایاوشیپ  دنزرف  هک  ییاوشیپ  نامه  تسا ؛
اطع ار  نامز ؛ ماما  تلوسر و  وت و  هب  مدـیما  وزرآ و  نیرترب  زین  نم  هب  و  ناـسرب ؛ ترـضح  نآ  هب  ار  اـهزامن  نیا  و  تسرفب ؛ دورد  دـمحم 

. داب راثن  وا  لآ  مامت  لوسر و  ترـضح  رب  وت  نارکیب  ياـهدورد  [ . 268 . ] هیف نیعمجأ و  هلآ  یلع  هیلع و  کتاولـص  هحفص 396 ] نک [ ؛
انحاورا مئاق  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  هک  ار  يروهـشم  ياعد  زامن ، زا  سپ  دـیامرفیم : هللا  همحر  سوواط  نب  دیـس  بانج  راوگرزب  دـیس 

ناوخب . دوشیم ، هدناوخ  هادف 
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يرکسع ماما  يداه و  ماما  هب  لسوت 

يداه ماما  زامن 

هدناوخ نمحرلا »  » دمح و يهروس  مود  تعکر  رد  و  سی »  » دمح و يهروس  لوا  تعکر  رد  تسا : تعکر  ود  مالسلاهیلع  يداه  ماما  زامن 
نم ال ای  بولغم و  ریغ  بلاغ  ای  دـیعب و  ریغ  بیرق  ای  بئاغ و  لک  دـهاش  ای  لوصو  ای  راب  ای  تسا : هنوگ  نیا  ترـضح  نآ  ياعد  دوشیم .

رونلا سدقملا  رهطملا  رهاطلا  تئـش  نمع  موتکملا  نوزخملا  نونکملا  کمـساب  مهللا  کلأسأ . هتردق  غلبت  نم ال  ای  وه  الا  وه  فیک  ملعی 
دمحم . لآ  دمحم و  یلع  لص  میظعلا  لاعتملا  ریبکلا  ةداهشلا  بیغلا و  ملاع  نیضرألا  رون  تاوامسلا و  رون  میظعلا  مویقلا  یحلا  ماتلا 

يداه ماما  تونق  ياعد 

کمأ نمل  کتاجانم  باوبأ  و  ۀـعرتم ، کتایطع  لیزجب  کتامارک  لهانم  مهللأ  تسا : رارق  نیا  زا  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  تونق  ياـعد 
و راظتنالا . لهأ  رابطصالا  نع  زجع  و  رارطضالا ، دتشا  و  راذحلا ، مجلا  دق  و  ۀعطقنم ، ریغ  کیلا  عرـض  نمل  کتاظحل  فوطع  و  ۀعرـشم ،

مهللا دـصاقلا . و  مناغ ، کیلا  هحفـص 397 ] بغارلا [  و  نمآ ، کب  ذـئاللا  و  لاهمالا ، عم  لـمهم  ریغ  و  راـکملا ، نم  دـصرملاب  مهللا  تنأ 
وهف هتدارا ، لین  یف  هنع  کملح  هعمطأ  و  هنارفک ، یف  هابقعل  هتلاـهج  یلع  رمتـسا  و  هناـیغط ، یف  زتما  دـق  نم  لـجاعف  مهللأ  ملاـس . کـبابل 
هثعبا و  نینمؤملا ، نع  باذعلا  فشکا  مهللأ  هتیذأب . مهناظم  یف  مهدصقی  و  هدصارم ، حـئابقب  مهلـصاوی  و  ههراکمب ، کئایلوأ  یلا  عرـستی 
ملظلا ناوعأ  رداب  و  نوعلاب ، قحلا  ۀبصع  رداب  مهللأ  نیریغملا . یلع  هببصا  و  نیریجتـسملا ، نع  باذعلا  ففکا  مهللأ  نیملاظلا . یلع  ةرهج 

تـمارک و ياههمـشچ  اـهلاراب ! [ . 269 . ] رتـخلا ۀـبقاعلا و  رادـبلا و  ءوـس  نم  انذـعأ  و  رـصنلا ، اـنحنما  و  رکـشلاب ، اندعـسأ  مهللأ  مصقلاـب .
دـشاب هتـشاد  ار  ترادید  دصق  هک  یـسک  ره  يارب  وت ، ییوگزار  تاجانم و  ياهرد  تسا ؛ بآرپ  تنایاش  ياهشـشخب  اب  وت ، يراوگرزب 

یلاح رد  نیا  دسریم ؛ دـناهدروآ  يور  تهاگرد  هب  ینتورف  يراوخ و  تیاهن  رد  هک  یناسک  هب  هتـسویپ  تاهنانابرهم  ياههاگن  تسا ؛ زاب 
. دـناهدش ناوتاـن  رتشیب  ربـص  زا  زین  نارظتنم  و  هتـشگ ، دـیدش  یگراـچیب  یمگردرـس و  رارطـضا و  تیاـهن و  هب  ساره  سرت و  هک  تسا 

دنک هیکت  وت  هب  سک  ره  اهنت ، ياهدرکن ؛ اهر  ار  راک  یلو  یهدیم  هک  ییاهتلهم  دوجو  اب  و  یتسه ، نارگهلیح  هاگنیمک  رد  وت  ایادـخ !
تکرح تهاگرد  هب  ندیـسر  دصق  هب  ایادخ -  سک -  ره  اهنت  و  تسا . دـنمهرهب  دـشاب  وت  قاتـشم  سک  ره  و  تسا ، تینما  شمارآ و  رد 

یـساپسان سب  زا  هدیناسر و  هحفـص 398 ] تیاهن [  هب  ار  یـشکرس  هک  ناسرب  یناسک  هب  رتدوز  ار  تتازاجم  اهلاراب ! دنامیم . ملاس  دـنک ،
شدصاقم يریگیپ  هب  تبسن  وا  عمط  بجوم  وت ، يرابدرب  و  دربیم ، رـس  هب  يربخیب  ینادان و  رد  دوخ  ماجنارـس  هب  تبـسن  هتـسویپ  هدرک 

رارق ناشهار  رد  هتـسویپ  ار  دوخ  تشز  ياـهماد  و  دـنکیم ، يدـب  وت  ياـیلوا  ناتـسود و  هب  تبـسن  تعرـس  هب  تهج  نیدـب  تسا و  هدـش 
ار نآ  راکشآ  تروص  هب  نک و  فرطرب  نانمؤم  زا  ار  دوخ  رفیک  باذع و  ادنوادخ ! دهد . ناشرازآ  ات  تسا  نیمک  رد  هتسویپ  و  دهدیم ،

تیرازگساپس اب  ایادخ ! زیرب . ناگدنهدرییغت  رـس  رب  و  راد ، زاب  دناهدروآ  هانپ  وت  هب  هک  یناسک  زا  ار  تباذع  اهلاراب ! زیگنارب . نارگمتـس  رب 
[ . 270 . ] راد ناما  رد  ندش  هتفیرف  و  تبقاع ، يدب  و  ناباتش ، ياهيدب  زا  و  نک ، ام  بیصن  ار  تیزوریپ  و  نادرگ ، تخبشوخ  ار  ام 

يداه ماما  هب  لسوت 

دیآیم شیپ  بسک  راک و  ای  لیماف  ناکیدزن  نیب  فالتخا  زا  هک  یتالکشم  هلمج  زا  دیاهدرک ، مگ  ار  هراچ  هار  هک  یتخس  دئادش  رد  رگا 
ای يراتفردب  یقلخدب ، راچد  رگا  دناهدومرف : دش . لسوتم  مالسلامهیلع  تیب  لها  هب  یتسیاب  ددرگیم ، یشالتم  عمج  همادا  تروص  رد  هک 

هـصغ جنر و  زج  داتفین و  رگراک  تحیـصن  دنپ و  دـیدش و  یگدـنز  رد  يرگید  کیرـش  رـسمه و  ردارب ، رهاوخ ، رهوش ، دـنزرف ، هب  التبا 
برغم 130 زا  دعب  نینچ  مه  دییامن . رارکت  مه  رهظ  دینک و  هیده  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  هب  تاولـص  حبص 110  ماگنه  دیتشادن ، یبیصن 
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زاـمن تعکر  ود  زا  دـعب  نامـسآ  ریز  هتفرگ ، وضو  دـندوب -  باوـخ  رد  همه  هک  بش -  يهمین  دـییامن . هیدـه  دـیتسرفب و  تاولـص  هبترم 
هب ور  ار  اـهتسد  تشپ  نیمز و  يوس  هب  ار  اـهتسد  فک  دـیناوخب ، مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  هب  لـسوت  ياـعد  هحفـص 399 ] تجاح [ ،

تـسا هدش  يدنـسپان  راتفرگ  هک  ار  وا  تیاده  و  ینکردا » دمحم  نب  یلع  نسحلاابا  ای  : » دییوگب هبترم  ناشیرپ 290  لاح  اب  دشاب ، نامسآ 
[ . 271 . ] دینارذگب نهذ  زا 

يرکسع نسح  ماما  زامن 

تعکر ود  رد  تلزلز » اذا   » يهروس هبترم  هدزناپ  دمح  زا  دعب  لوا  تعکر  ود  رد  تسا : تعکر  راهچ  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  زامن 
دمحلا ال کل  نأب  کلأسأ  ینا  مهللا  تسا : هنوگ  نیا  ترـضح  نآ  ياعد  دوش و  هدناوخ  دیحوت  يهروس  هبترم  هدزناپ  دـمح  زا  دـعب  مود 

قلاخ تنأ  الا  هلا  نأش ال  یف  موی  لک  تنأ  ءیش و  کلذی  يذلا ال  تنأ  الا  هلا  مویقلا و ال  یحلا  تنأ  ءیـش و  لک  لبق  ءيدبلا  تنأ  الا  هلا 
میحرلا و نمحرلا  تنأ  الا  هلا  دـحاولا ال  برلا  هللا  کنأب  کئامعن  کئالآب و  کلأسأ  میلعت  ریغب  ءیـش  لکب  ملاـعلا  يری  ـال  اـم  يری و  اـم 

هلا هللا ال  کنأب  کلأسأ  دحأ و  اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  يذلا  دمصلا  دحألا  درفلا  رتولا  تنأ  الا  هلا  هللا ال  تنأ  کنأب  کلأسأ 
ءیش و لک  دعب  رخآلا  ءیش و  لک  لبق  لوألا  هللا  کنأب  کلأسأ  وظیفحلا  بیقرلا  تبسک  امب  سفن  لک  یلع  مئاقلا  ریبخلا  فیطللا  تنأ  الا 

نانملا نانحلا  ثراولا  ثعابلا  مویقلا  یحلا  تنأ  الا  هلا  هللا ال  تنأ  کنأب  کـلأسأ  و  میلعلا . میکحلا  عفاـنلا  راـضلا  ءیـش  لـک  نود  نطاـبلا 
لک تیصحأ  املع و  ءیش  لکب  تطحأ  تنأ  الا  هلا  ناطلسلاوذ ال  ةزعلاوذ و  لوطلاوذ و  مارکالا و  لالجلاوذ و  ضرألا  تاوامـسلا و  عیدب 

نیلـضافلا نیدنـسلا ، نیدیـسلا  نیماـمهلا ، نیماـمإلا  یلع  كراـب  دز و  ملـس و  لـص و  مهللأ  دـمحم . لآ  دـمحم و  یلع  لـص  اددـع  ءیش 
نیبکوکلا نیرمقلا ، نیـسمشلا  و  نیرینلا ، نیرونلا  نیرهطـألا ، نیعروـألا  هحفـص 400 ] نیلماعلا [ ، نیملاعلا  نیلداعلا ، نیلذاـبلا  نیلماـکلا ،

رسب نینوفدملا  يدهلا ، یملع  یهنلا ، يدوط  یجدلا ، يردب  يرولا ، یثوغ  یقتلا ، یفهک  نیمرحلا ، یلهأ  و  نیرعشملا ، یثراو  نیدعـسألا ،
نـسحلا دـمحمیبأ  یقتلا و  دـمحم  نب  یلع  نسحلایبأ  قحلاـب  نیماـمإلا  ننملا ، دوـجلا و  یبحاـص  نحملا ، يوـلبلا و  یفـشاک  يأر ، نـم 

یقنلا اهیأ  یلع ، نب  نسح  ای  دمحم و  نب  یلع  ای  و  دمحمابأ ، ای  نسحلاابأ و  ای  امکیلع  مالـسلا  ةالـصلا و  امهیلع .) همالـس  هللا و  تاولـص  )
انهجوت انا  انییلوم  انیدیس و  ای  نیعمجأ ، قلخلا  یلع  هللا  یتجح  ای  نینمؤملاریمأ ، ینب  ای  هللا ، لوسر  ینب  ای  يرکـسعلا ، یکزلا  اهیأ  يداهلا و 

امکقحب و هللادنع  انل  اعفـشإ  هللادنع ، نیهیجو  ای  ةرخآلا ، ایندـلا و  یف  انتاجاح  يدـی  نیب  امک  انمدـق  و  هللا ، یلا  امکب  انلـسوت  انعفـشتسا و  و 
[ . 272 . ] نیرهاطلا امکئابآ  قحب  امکدج و  قحب 

يرکسع ماما  تونق  ياعد 

تیاکش ترـضح  نآ  هب  اغب  نب  یـسوم  زا  مق  مدرم  هک  یماگنه  دندناوخیم ؛ ار  اعد  نیا  دوخ  تونق  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
و هدیزمل ، ءاعدتسا  و  هئامعنل ، ارکش  دمحلأ هللا  هحفص 402 ] [ . ] 273 : ] دنناوخب تونق  رد  ار  اعد  نیا  هک  دومرف  روتسد  شترضح  دندرک ،
ام و  هبر ، دنع  نمف  هئامعن  نم  هب  ام  نأ  ملعی  نم  دمح  هئایربک ، هتمظع و  یف  داحلالاو  هنارفک  نم  هب  اذایع  و  هریغ ، نود  هب  هل و  اصالختـسا 
هلآ و  هتمحر ، یلا  نینمؤـملا  ۀـعیرذ  و  هقلخ ، نم  هتریخ  و  هلوـسر ، هدـبع و  دـمحم  یلع  هللا  یلـص  و  هدـی ، ۀـیانج  ءوـسبف  هتبوـقع  نم  هسم 

هتبغرب و کیلا  عزف  نم  بیخت  مل  و  كدابعل ، ۀباجإلا  تنمـض  و  کئاعدـب ، ترمأ  کلـضف و  یلا  تبدـن  کنا  مهللأ  هرمأ . ةالو  نیرهاطلا 
وأ ابیرق ، كدجی  ملف  کیلإ  لحر  لحار  يأ  کتابه و  لحن  نم  ۀبئاخ  و ال  کئاطع ، نم  ارفـص  ۀبلاط  دی  عجرت  مل  و  هتجاحب ، کیلا  دصق 

نود يدکأ  كدـیزمل  طبنتـسم  يأ  و  كدوج ، ضیف  ههمی  مل  کلـضف  نم  رفتحم  يأ  لب  کنود ، درلا  قئاوع  هتعطتقاف  کیلع  دـفو  دـفاو 
و یبلق ، ۀناکتـسالا  عوشخب  كاجان  و  یتلأسم ، دی  کلـضف  باب  تعرق  و  یتبغرب ، کیلإ  تدـصق  دـق  مهللأ و  کتیطع . لاجـس  ۀحامتـسا 

مهللا لصف  هحفـص 403 ] يدلخ [ . یف  عقی  وأ  يرکفب ، رطخی  نأ  لبق  یتبلط  نم  ثدحی  ام  تملع  دـق  و  کیلا ، یل  عیفـش  ریخ  کتدـجو 
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، راغصلا لذلا و  انعراق  و  ةریحلا ، ةوشغ  انیلع  تلوتسا  و  نتفلا ، غیز  انلمش  دق  مهللأ و  یتبلط . حجنب  یتلأسم  عفشا  و  یتباجإب ، كایإ  یئاعد 
. كدالب داسفا  كدابع و  فالتإ  یف  یعـس  و  کمکح ، لطع  نمم  نبـالا  نداـعم  اـنروما  زتبا  و  کـنید ، یف  نینومأـملا  ریغ  اـنیلع  مکح  و 

مهسب فزاعملا  یهالملا و  تیرتشاف  ۀمألل  رایتخالا  دعب  اثاریم  اندع  و  ةروشملا ، دعب  ۀبلغ  انترامإ  و  ۀمسقلا ، دعب  ۀلود  انئیف  داع  دق  مهللأ و 
عار و ال  ۀکله ، نع  مهدوذـی  دـئاذ  الف  ۀـلیبق ، لک  قساف  مهرومأب  مایقلا  یلو  و  ۀـمذلا ، لهأ  نینمؤملا  راشبأ  یف  مکح  و  ۀـلمرألا ، میتیلا و 

. ۀلذ ۀبآک و  ءافلخ  و  ۀنکسم ، ءارسا  و  ۀعیضم ، رادب  عرض  ولوا  مهف  ۀبغسم ، نم  يرحلا  دبکلا  عبشی  ۀقفش  وذ  و ال  ۀمحرلا ، نیعب  مهیلإ  رظنی 

. هنارجب برض  و  هعرف ، قسب  و  هدیلو ، فرذخ  و  هدیرط ، عمجتـسا  و  هدومع ، مکحتـسا  و  هتیاهن ، غلب  و  لطابلا ، عرز  دصحتـسا  دق  مهللأ و 
و هتروص ، حبقب  لطابلا  یفختـسیل  همغارم ، عدجت  و  همانـس ، بجت  و  هقوس ، مشهت  و  ۀمئاق ، عدـصت  ةدـصاح  ادـی  قحلا  نم  هل  حـتأف  مهللأ 

الا لقث  ۀیرس  و ال  اهتقرف ، الا  ۀعمتجم  ۀملک  و ال  اهتکته ، الإ  ۀنج  و ال  اهتمـصق ، الا  ۀماعد  روجلل  عدت  مهللأ و ال  هتیلح . نسحب  قحلا  رهظی 
، هرکذ سمطا  و  هرون ، طح  هسمش و  روکف  مهللأ  اهتربأ . الإ  ءارـضخ  اهتـسکن و ال  الإ  ملع  ۀعفار  و ال  اهتططح ، الإ  ولع  ۀمئاق  و ال  اهتففخ ،
تمـصق و ال الا  ۀقلح  تیوس و ال  الا  ۀینب  تینفأ و ال  الا  ۀیقب  هنم  عدت  مهللا و ال  هلهأ . بولق  بعرا  و  هشویج ، ضف  و  هسأر ، قحلاب  مرا  و 

یتش و  ۀفلالا ، دـعب  دـیدابع  هراصنأ  انرأ  مهللأ و  تسکن . الا  ملع  ۀـلماح  تحتجا و ال  الا  اعارک  تللف و ال  الا  ادـح  تللکأ و ال  الا  احالس 
ارون هیف و  ۀملظ  ادمرس ال  هحفص 404 ] هانرأ [  لدعلا و  راهن  نع  انلرفسأ  و  ۀمألا ، یلع  روهظلا  دعب  سوؤرلا  یعنقم  و  ۀملکلا ، عامتجا  دعب 

یف هب  حبـصأ  قحلا و  رهظأ  مهللأ و  هاداع . نم  یلع  هرـصنا  هاوان و  نمم  هل  لدأ  و  هتکرب ، انیلع  لزنأ  هتئـشان و  انیلع  لـطهأ  هعم و  بوش  ـال 
ۀـلطعملا و دودـحلا  هب  مقأ  ۀـفلتخملا و  ءارـآلا  ۀـقرفتملا و  ءاوهـألا  هب  عـمجاو  ۀـتیملا  بوـلقلا  هب  یحأ  مهللا و  ةریحلا . مهب  مـلظلا و  قـسغ 

انتقفو هل و  كءاعد  انلابب  ترطخأ  هرکذب و  انتجهلا  امک  ۀبعتملا  ۀبغاللا  نادـبألا  هب  حرأ  ۀـبغاسلا و  صامخلا  هب  عبـشأ  ۀـلمهملا و  ماکحألا 
یلع هنم  انل  تأف  مهللا  همـسارم . ۀماقإل  کب  نظلا  نسح  هیف و  عمطلا  هتبحم و  انبولق  یف  تنکـسأ  هنع و  ۀـلفغلا  لهأ  ۀـشایح  هیلا و  ءاعدـلل 

نم نیطناقلا  نونظ  هب  فلخا  هیف و  کیلع  نیلأتملا  هب  بذـکأ  مهللأ و  ۀـنطبملا . لامآلا  قدـصم  ای  ۀنـسحلا و  نونظلا  ققحم  ای  نیقی  نسحأ 
هترـصنب و انمرکأ  هتیلحتب و  انهوجو  رـضن  هلقاعم و  نم  القعم  همالعأ و  نم  املع  هبابـسأ و  نم  اببـس  انلعجا  مهللأ  هنم . نیـسیآلا  کتمحر و 

ولخ انتحاس و  ۀئارب  بر  ای  يرت  دقف  لثملا  لوزن  مدنلا و  لولح  انب  نیصبرتملا  معنلا و  يدساح  انب  تمشت  هب و ال  هل  انرهظت  اریخ  انیف  لعجا 
بلط ۀصرفلا و  زاهتنا  نم  انل  اؤبضأ  ام  ۀیفاعلاب و  مهنیـصحت  نم  لزانت  ام  ۀحئاج و  عوقو  مهل  ینمتلا  و  ۀنحإ ، یلع  مهل  رامـضالا  نم  انعرذ 

لضفتملا تنأ  کتباجإ و  راهتشا  نع  انب  دعقت  نأ  یشخن  الالخ  انبویع  نم  انترـصب  انـسفنأ و  نم  انتفرع  دق  مهللأ و  ۀلفغلا . دنع  انب  بوثولا 
کنا کنانتما  کلـضف و  كدوج و  کمرک و  بسح  یلع  انرمأ  نم  انل  تأـف  نیلئاـسلا  ریغ  ناـسحإلاب  ءيدـتبملا  نیقحتـسملا و  ریغ  یلع 

یلا ریقفلا  كدابع  نم  طسقلاب  مئاقلا  کیلا و  یعادـلا  مهللأ و  نوبئات . انبونذ  عیمج  نم  نوبغار  کیلا  انا  دـیرت  ام  مکحت  ءاشت و  ام  لـعفت 
کتعاط ۀبحم  هیلع  تیقلأ  کتمارک و  هحفص 405 ] باوثأ [  هتـسبلأ  کتمعنب و  هتأدتبا  ذإ  کتعاط  یلع  کتنوعم  یلا  جاتحملا  کتمحر 

نمل ارـصان  كدابع و  مولظمل  اعزفم  هتلعج  كرمأ و  نم  هنامز  لهأ  هیف  ضمغأ  امب  مایقلل  هتقفو  کتبحم و  نم  بولقلا  یف  هتأط  تبث و  و 
کمالـس و هلآ  هیلع و  کیبن  ننـس  کنید و  مالعأ  نم  در  امل  ادیـشم  کباتک و  ماکحأ  نم  لـطع  اـمل  اددـجم  كریغ و  ارـصان  دـجی  ـال 
هب غلب  نیدـلا و  ةاغب  نم  ۀـفلتخملا  بولقلا  هب  قرـشأ  نیدـتعملا و  سأب  نم  ۀـناصح  یف  مهللا  هلعجاـف  کـتاکرب . کـتمحر و  کـتاولص و 

ةوادعلا و هل  بصن  نم  کتبحم و  یلا  عوجرلا  یف  هل  مهست  مل  نم  هب  للذأ  مهللا و  نییبنلا . عابتأ  نم  کطـسقب  نیمئاقلا  هب  تغلب  ام  لضفأ 
نیدـعبألا نیبرقألا و  يداع  ۀـلئاط و  هل و ال  ةرت  نمل ال  بضغاو  هرمأ  تیتشت  هلالذإب و  کنید  یلع  بیلأتلا  دارأ  نم  غمادـلا  كرجحب  مرا 

میرح نع  بذـلا  یف  کل  هتجهم  لذـبب  داج  نیدـعبألل و  کیف  اضرغ  هسفن  بصن  امکف  مهللأ  کـیلع . هنم  اـنم  ـال  هیلع  کـنم  اـنم  کـیف 
امم مهروهظ  ءارو  ءاملعلا  هذـبن  ناک  اـم  آدـبأ  یـصاعملا و  نم  هب  رهج  ناـک  اـم  یفخأ  یتح  نیبیرملا  نیدـترملا  ةاـغب  رـش  در  نینمؤملا و 

كرمأ یلع  هرمأ  ولعی  کقلخ  نم  اکیرـش  کل  لعجی  الأ  ۀعاطلاب و  كدارفا  یلا  اعد  هومتکی و  سانلل و ال  هونیبی  نأ  یلع  مهقاثیم  تذخأ 
بوطخلا ثادحأ  نم  هیلع  عزفی  مومغلا و  نم  هروتعی  ام  بولقلا و  یـساومب خ ]  ] ساوحب ۀـحراجلا  ظیغلا  تارارم  نم  کیف  هعرجتی  ام  عم 
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یلا هدر  هرییغتب و  هدی  هلانت  كرمأ و ال  نم  رمأ  یلإ  هرظن  دـنع  عولـضلا  اهیلع  اونحت  قولحلا و ال  اهعلتبت  یتلا ال  صـصغلا  نم  هب  قرـشی  و 
كدـییأت و ال نم  ۀطـسب  هتوق  یف  هدزو  كامح  یف  نیعتارلا  دارطا  نم  هنع  رـصق  امیف  هعاب  لطأ  كرـصنب و  هرزأ  مهللا  ددـشاف  کـتبحم .

امب فرـش  مهللأ و  هحفـص 406 ] هتمأ [ . یف  رهاظلا  لدـعلا  هتلم و  لهأ  یف  یـشافلا  حالـصلا  نم  هلمأ  نود  همرتخت  هسنا و ال  نم  انـشحوت 
لزجأ و  هتوعد ، یلع  هعبت  نم  هتیؤرب و  هلآ  هیلع و  کتاولص  ادمحم  کیبن  رس  هماقم و  باسحلا  فقوم  يدل  كرمأب  مایقلا  نم  هب  لبقتسا 

اذإ هب  هعمقن  انک  نمل  انءاذختسا  هدعب و  نم  انتناکتـسا  محرا  هتایح و  یف  کنم  هوند  برق  نبأ  هباوث و  كرمأ  نم  هب  امئاق  هتیأو  ام  یلع  هل 
دنع انفهلت  هفنک و  لظ  تحت  عامتجإلا  ۀفلألا و  دعب  انقارتفا  هتیـصعم و  نع  هدرنل  هیلع  انیدیأ  طسبن  انک  نم  يدـیأ  تطـسب  ههجو و  انتدـقف 
درو هنم ، هیلع  قفـشی  امم  نمأ  یف  مهللا  هلعجا  و  هتعجر . یلا  انل  لیبس  ام ال  قحب  مایقلا  نم  انبلط  هترـصن و  نم  هنع  انتدـعقأ  ام  یلع  توفلا 

هنـصح و هحالـس و  مهتلعج  نیذلا  هبر  ۀـعاط  یلع  هینواعم  هرمأ و  یف  هئاکرـش  یلا  هیلا و  نائنـشلا  لهأ  ههجوی  ام  دـئاکملا  ماهـس  نم  هنع 
اودقف مهـشیاعمب و  اورـضأ  مهتاراجت و  اوضفر  داهملا و  نم  ریثولا  اولطع  نطولا و  اوفجو  دالوألا  لهألا و  نع  اولـس  نیذـلا  هسنأ  هعزفم و 

ربادتلا و دعب  اوفلتئاف  مهتهجو  نع  دص  نمم  بیرقلا  اولق  مهرمأ و  یلع  مهدضاع  نمم  دیعبلا  اوللاخ  مهرـصم و  نع  ۀبیغ  ریغب  مهتیدنأ  یف 
نم سأب  مهنع  در  کفنک و  لظ  كزرح و  نمأ  یف  مهللا  مهلعجاف  ایندـلا . ماطح  لـجاعب  ۀلـصتملا  بابـسألا  اوعطق  مهرهد و  یف  عطاـقتلا 

لطاب مهقحب  قهزأ  كرـصن و  كدییأتب و  مهدمأ  کتنوعم و  کتیافک و  نم  مهتوعد  یلع  مهل  لزجأ  كدابع و  نم  ةوادعلاب  مهیلإ  دصق 
بـسح یلع  مهرکـشا  الـضف و  ۀمحرم و  الدـع و  اطـسق و  راطقألا  نم  رطق  قافآلا و  نم  قفا  لک  مهب  ألما  مهللأ و  كرون . ءافطإ  دارأ  نم 

ام لعفت  کنا  تاجردـلا  هب  مهل  عفری  ام  کباوث  نم  مهل  ترخداو  كدابع  نم  طـسقلاب  نیمئاـقلا  یلع  هب  تننم  اـم  كدوج و  کـمرک و 
و شیاـهتمعن ، يرازگرکـش  تـهج  زا  تـسا ، دـنوادخ  راوازـس  شیاتـس  ساپـس و  هحفـــص 407 ] [ . ] 274 . ] دـیرت اـم  مـکحت  ءاـشت و 
. شاییایربک تمظع و  راـکنا  وا و  یـساپسان  زا  نآ  ببـس  هب  ندرب  هاـنپ  و  نآ ، ریغ  هن  نآ  ببـس  هب  ییاـهر  بلط  و  نآ ، نوزف  تساوخرد 
تیاـنج و زا  تـسا  هدیـسر  وا  هـب  هـک  یتازاـجم  یتخبدـب و  ره  و  تـسا ، شراـگدرورپ  زا  دراد  یتـمعن  ره  دـنادیم  هـک  یــسک  شیاـتس 

يهلیـسو و  دـشابیم ، تاـقولخم  نیب  زا  یهلا  يهدـیزگرب  و  تسوا ، يهداتـسرف  هدـنب و  هک  دـمحم  رب  ادـخ ، تسا . شدوخ  ياهيراکدـب 
یهلا نامرف  رما و  هک  یکاپ  نادناخ  دتسرف ؛ هتـسویپ  دورد  ترـضح ، نآ  لآ  رب  زین  و  دشابیم -  دنوادخ  تمحر  هب  ندیـسر  يارب  نانمؤم 
يارب ار  دوخ  تبثم  خساپ  و  دنناوخب ، ار  وت  يداد  روتـسد  و  يدرک ، تناسحا  لضف و  هب  قیوشت  وت ، هک  یتسار  هب  اهلاراب ! دنراد . هدـهع  ار 

وت هاگرد  هب  شیوخ  تجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  دروآ و  هانپ  وت  هب  دوخ  قایتشا  اب  یـسک  رگا  يدومن ؛ نیمـضت  دـننک  اعد  هک  یناگدـنب 
زا و  ینادرگیمن ، رب  دوخ  ياطع  ششخب و  زا  یلاخ  تسا ، هدمآ  تیوس  هب  تساوخرد  هب  هک  ار  یتسد  ینکیمن ؛ دیماان  ار  وا  دروآ  يور 

مادـک ای  تسا ؟ هتفاین  کیدزن  ار  وت  تسا و  هدـمآ  وت  يوس  هب  ياهدـننکچوک  مادـک  لاح ، هب  اـت  ینادرگیمن ، مورحم  تبوخ  ياههیدـه 
دوج و يهمـشچرس  زا  دنک و  شواک  ار  وت  لضف  هک  تسا  یـسک  مادک  هکلب  ياهدومنن ؟ ییاریذپ  هدرک و  در  ار  وا  هدمآ  تدزن  ینامهیم 
؟ ددرگرب وت  ياـههرهب  زا  یلاـخ  تسد  دـشاب ، وت  بناـج  زا  ینوزف  يوجتـسج  رد  هک  تسا  یـسک  مادـک  و  ددرگن ؟ باریـس  وـت  شـشخب 
ار وت  شخب  نوزف  لضف و  هاگرد  دوخ ، شهاوخ  تسد  اب  و  مدمآ ؛ وت  ترـضح  دـصق  هب  ریذـپانفصو ، ياهقالع  قوش و  اب  نم  و  اهلاراب !

تعافش يارب  دوخ  يهطساو  نیرتهب  ار  وت  و  تسا ؛ هتخادرپ  وت  اب  ییوگزار  تاجانم و  هب  هناعشاخ  یگراچیب و  تیاهن  رد  مبلق  و  مدیبوک ؛
رد ای  درذـگب ، نم  يهشیدـنا  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ار ، ماهزات  ون و  ياـه  هتـساوخ  هک  منادیم  یبوخ  هب  و  متفاـی ؛ وت  هحفـص 408 ] يوس [  هب 

! اهلاراب زاس . هدروآرب  مشهاوخ  هب  یبایتسد  هب  ار  متـساوخرد  و  ناسرب ، تباجا  هب  ار  میاـعد  ادـنوادخ  سپ  یتسنادیم . دـتفیب ؛ نم  ناور 
ار ام  یکچوک ، يراوخ و  و  تسا ؛ هدـش  هریچ  ام  رب  یمگردرـس  تریح و  رد  نتفر  ورف  و  تسا ؛ هتفرگرب  رد  ار  ام  هدـننکهارمگ ، ياههنتف 
زا هداـتفا  هنبا  ياهندـعم  زا  يدارفا  تسد  هب  اـم  روما  و  دـناهدش ؛ اـم  رب  مکاـح  دنتـسین ، وت  نید  نیما  هک  یناـسک  و  تسا ؛ هدـیبوک  مهرد 

ندیشک داسف  هب  ندرک و  بارخ  و  وت ، ناگدنب  ندرک  هلفن  ندرک و  فلت  تهج  رد  رگشالت  و  وت ، تاروتـسد  يهدننکلیطعت  هک  یناسک 
سپ و  دنداد ؛ رارق  شیوخ  يالیتسا  یگریچ و  يهیام  دوخ  نایم  میـسقت  زا  دعب  ار  ام  تمینغ  هک  نیا  زا  سپ  ایادـخ ! دنتـسه . وت  ياهرهش 
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یهلا يهدـیزگرب  هک  نآ  زا  سپ  و  دـنداد ؛ رگید  یـسک  هب  دوخ  تروـشم  ساـسا  رب  ار  نآ  يداد ، اـم  هب  ار  تموـکح  تساـیر  هک  نآ  زا 
لاـملاتیب زا  ناـنزهویب  ناـمیتی و  بیـصن  لوپ و  اـب  ینارذگـشوخ  بعل و  وهل و  لـیاسو  ناـس ، نیدـب  میدـش . اـهنآ  ثرا  ناونع  هب  میدوب 

نیا رد  رگید  دندش ، اهنآ  روما  تسرپرـس  ياهلیبق ، ره  ناقـساف  و  دندش ؛ نیتسار  نانمؤم  ياورنامرف  مکاح و  همذ ، لها  و  دـش ، يرادـیرخ 
هب تمحر  يهدـید  اب  دـنک و  ناشتاعارم  هک  یتسرپرـس  هن  و  دـشخب ؛ تاجن  تکاله  ندـش و  دوبان  زا  ار  ناشیا  ات  دوب  یـسک  هن  طـیارش 

نانآ ناس ، نیدب  دنک ! ریس  دشخب و  تاجن  یگنـسرگ  زا  ار  اهنآ  نازوس  رگج  دزوسب و  شلد  ات  دش  ادیپ  یـسک  هن  و  درگنب ؛ ناشیا  يوس 
نامز عقاو ، رد  اهلاراب ! دنتشگ . هدش  راوخ  هودنا و  مغ و  ینانیشناج  هراچیب و  یناریـسا  و  دندربیم ؛ رـس  هب  يراوخ  اب  هدش  هابت  ییارـس  رد 

هحفـص 409] ناشناگدـشهدنار [  دـش و  مـکحم  شنوتـس  هیاـپ و  دیـسر و  تیاـهن  هـب  و  دیـسر ، ارف  یتسرداـن  لـطاب و  رازتـشک  تـشادرب 
تـسد اهلاراب ! دندیدرگ . رقتـسم  راوتـسا و  ناشتموکح  ياههیاپ  و  دـندناود ، گرب  خاش و  و  دـش ، دایز  ناشلسن  و  دـندش ، يروآدرگ 

كاخ هب  ار  ناشغامد  و  نک ، هشیر  ار  شناگرزب  و  داسک ، ار  شرازاب  ات  زاس ؛ هدامآ  لطاب  ساسا  هشیر و  ندـنکرب  يارب  ار  قح  زا  ییاناوت 
. دنادرگ راکشآ  ار  دوخ  يوکین  ابیز و  يهرهچ  زین  تقیقح  قح و  و  دنک ، ناهنپ  ار  شتشز  يهرهچ  دوش  روبجم  لطاب  هجیتن ، رد  ات  دلامب ؛

رکـشل و  هدـنکارپ ، ار  شداحتا  هملک و  عاـمتجا  و  هدـیرد ، ار  شیاـهرپس  ماـمت  نکـشب ؛ مه  رد  ار  لـطاب  ياـههیاپ  نوتـس و  ماـمت  ایادـخ !
ار شاهتشارفارب  ياهمچرپ  اهملع و  مامت  و  هدیشک ، ریز  هب  ار  شايرترب  دنلب و  ياههیاپ  مامت  امرف ، حالـس ) علخ  و   ) شزرایب ار  شنیگنس 
و ربب ، نیب  زا  ار  شاینـشور  و  نادرگ ، شوماخ  کـیرات و  لـطاب و  دیـشروخ  ایادـخ ! نک . کـشخ  ار  شیاـهرازهزبس  ماـمت  و  نوگنرس ،
زا رپ  ار  ناتسرپ  لطاب  ياهلد  و  زاس ؛ هدنکارپ  ار  شنایهاپس  و  نکفیب ؛ ار  شرس  تقیقح ، قح و  يهطساو  هب  راپسب ؛ یشومارف  هب  ار  شدای 

؛ نک ناسکی  كاخ  اب  ار  شیاهنامتخاس  مامت  زاس ؛ دوبان  ار  همه  و  راذگماو ، لطاب  زا  ياهدـنام  یقاب  چـیه  ایادـخ ! نک . تشحو  بعر و 
ار ناشنایاپراچ  مامت  نک ؛ دنک  ار  ناشياهيزیت  مامت  نک ؛ رثایب  ار  لطاب  ياهحالـس  مامت  نکـشب ؛ ار  اهنآ  يهرـصاحم  ياههقلح  مامت 

ادـج رگیدـکی  زا  هک  نآ  زا  سپ  لطاب ، ناراـی  هک  ناـیامنب  اـم  هب  ایادـخ ! نزب . نیمز  رب  ار  ناـشنارادمچرپ  ماـمت  و  نک ؛ هراـچیب  دوباـن و 
هبلغ و زا  دـعب  و  دناهتـشگ ؛ هدـنکارپ  دـندوب ، هدـش  نامیپ  مه  نخـس و  مه  رگیدـکی  اـب  هک  نآ  زا  سپ  و  دـناهتفر ؛ یگدرب  هب  دـندشیمن 
رد هحفص 410 ] نایامنب [  ام  هب  ار  نآ  و  نک ، راکـشآ  ام  هب  ار  يرگداد  لدع و  زور  ایادخ ! دناهدش . راوخ  هدنکفارـس و  تما ، رب  یگریچ 
ام رب  نآ  یگـشیمه  ناراب  زا  و  هدب . ناشن  ام  هب  ياهبئاش  چیه  نودب  ار  شینـشور  و  تسین ، نآ  رد  یکیرات  چـیه  تسا و  هدـنیاپ  هک  یلاح 
قح اهلاراب ! نادرگ . زوریپ  شنانمشد  مامت  رب  و  ناسانـشب ، وا  هب  دراد  وا  هب  عجار  يدب  دصق  یـسک  ره  و  ناسرب ، ام  هب  ار  شتکرب  و  لزان ،

ياهشیارگ و  نادرگ ، هدنز  ار  هدرم  ياهبلق  وا  يهلیسو  هب  ایادخ ! ناسرب . ار  اهینادرگرس  اهیکیرات و  نایاپ  حبص و  و  نک ، راکشآ  ار 
ار تاهدش  هتـشاذگاو  ینید  تاروتـسد  و  راداپرب ، ار  تاهدش  لیطعت  دودـح  و  نک ، یکی  ار  توافتم  تارظن  و  روآ ، مه  درگ  ار  هدـنکارپ 
ار ام  نابز  هک  هنوگ  نامه  ناسرب  یتحار  هب  ار  هدیشک  یتخس  هدیجنر و  ياهندب  نادرگ و  ریـس  ار  ناگنـسرگ  و  زادنیب ، نایرج  هب  هرابود 
هب ار  مدرم  ات  يدـنادرگ  نامقفوم  و  مینک ، شیاـعد  میناوخب و  ارف  وا  رطاـخ  هب  ار  وت  هک  يدـنارذگ  اـم  بلق  رب  و  يدرک ، اـیوگ  وا  داـی  هب 
رد ار  وا  هب  ناوارف  قایتشا  و  يداد ، تنوکس  ام  لد  رد  ار  وا  هب  تبسن  یتسود  تبحم و  مینک ؛ رود  وا  زا  ار  نالفاغ  و  میناوخب ، ارف  وا  يوس 

ار وا  هب  تبـسن  نیقی  نیرتهب  اهلاراب ! یتشاذگ . ناملد  رد  ار  وا  تلود  ندش  اپرب  هب  تبـسن  تدوخ  هب  ینامگ  شوخ  و  يداد ، رارق  ام  بلق 
وا دروم  رد  هک  ار  یناسک  وا  يهلیـسو  هب  اهلاراب ! ینورد ! ياهوزرآ  يهدـنروآ  تسار  يا  اـهینامگ ! شوخ  شخب  ققحت  يا  هدـب ؛ اـم  هب 

تـسردان دـناسویأم ، وا  زا  دـیماان و  وـت  تمحر  زا  هک  ار  یناـسک  ياـهنامگ  وا  يهطـساو  هب  و  نک ؛ بیذـکت  دـننکیم ، مکح  وـت  هیلع 
هب ار  ام  ياههرهچ  و  هد ؛ رارق  شیاههاگهانپ ، زا  یکی  و  شتیادـه ، ياههناشن  اـهملع و  زا  یکی  اهببـس و  زا  یکی  ار  اـم  ایادـخ ! نادرگ .
نآ يهلیسو  هب  ات  هد  رارق  ام  رد  یکین  ریخ و  هدب و  رارق  مارتحا  مارکا و  دروم  شیرای  اب  ار  ام  و  نادرگ ؛ ابیز  وا  ندیـشخب  تنیز  يهطـساو 

نیمک رد  و  دنزرویم ، تداسح  ام  ياهتمعن  هب  هک  یناسک  شنزرس  تتامش و  دروم  ار  هحفص 411 ] ام [  و  یهد ؛ رارق  وا  رظن  رد  ار  ام 
، تسا كاپ  ام  لد  هک  ینیبیم  یبوخ  هب  وت  اراگدرورپ ! هدـم . رارق  دنتـسه  اـهتبوقع  ندـش  لزاـن  نامندـش و  راـتفرگ  ندـش و  نامیـشپ 
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هک ار  هچنآ  ینیبیم  و  میرادـن ؛ زین  ار  ناـشيدوبان  يراـتفرگ و  يوزرآ  و  تسا ، یلاـخ  دارفا  هب  تبـسن  ياهنیک  ندرک  ناـهنپ  زا  ناـمبلق 
، دنروآ تسد  هب  ام  هیلع  یتصرف  ات  دناهتـسشن  نیمک  رد  نانآ  لباقم ، رد  و  تیفاع ؛ يهلیـسو  هب  نانآ  ندش  ظفح  زا  دوشیم  لزان  ناشیارب 

ناشن ام  هب  میتشاد  ام  هک  ییاهیتشز  اهبیع و  يدناسانش و  ام  هب  نامنتشیوخ  هار  زا  ار  تدوخ  اهلاراب ! دنروآ . موجه  ام  رب  هناریگلفاغ  و 
دنرادن قاقحتسا  هک  یناسک  هب  وت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  میبای . تسد  وت  راکشآ  ییوگخساپ  هب  دنراذگن  میدیسرت  هک  ياهنوگ  هب  يداد 

. ینکیم یکین  یناـسحا و  هب  عورـش  تدوـخ  دـننکیمن ، زین  تساوـخرد  هک  یناـسک  هب  تبـسن  و  ینکیم ؛ شـشخب  لـضف و  یناـبرهم و 
ماجنا یهاوخب  يراک  ره  وت  انامه ، نک . تسرد  تنداهن ، تنم  لضف و  تواخـس ، يراوگرزب ، تمارک و  بسح  رب  ار  ام  راـک  ناسنیدـب ،
یـسک نامه  اهلاراب ! مینکیم . هبوت  نامناهانگ  مامت  زا  و  میراد ، قایتشا  وت  يوس  هب  اـم  ینکیم . مکح  ینک . هدارا  هچ  ره  هب  و  یهدیم ؛

تتمحر دـنمزاین  ار  دوخ  و  دـنزیم ، ماـیق  هب  تسد  داد  لدـع و  يرارقرب  يارب  تناگدـنب  نیب  زا  و  دـناوخیم ، ارف  وت  يوس  هب  اـهنت  هک  ار 
تمارک ياهسابل  و  يدرک ، تمحرم  وا  هب  ار  تتمعن  اءادتبا  هک  یسک  نامه  دراد ؛ تیرادرب  نامرف  يارب  وت  کمک  هب  جایتحا  و  دنادیم ،
اهبلق رد  ار  شهاگیاج  تتبحم  يور  زا  و  يدنکفا ، شلد  رب  ار  تیرادرب  نامرف  نتـشاد  تسود  و  يدیناشوپ ، وا  رب  ار  دوخ  يراوگرزب  و 

هحفـص 412] ار [  وا  و  دـهد ؛ ماـجنا  دـناهدرک ، يراددوخ  شماـجنا  زا  هناـمز  مدرم  هک  ار  ییاـهراک  يدرک  قـفوم  و  يدـینادرگ ، مکحم 
شومارف هدش و  لیطعت  ماکحا  يهدـننکهزات  دـناهتفاین ، يروای  وت  زج  هک  یناسک  روای  تاهدیدمتـس ، ناگدـنب  يارب  یهاگهانپ  هاگزیرگ و 
ياهشور اهتنـس و  يهدننک  اپرب  هدننک و  مکحم  و  تسا ، هدـش  در  هک  تنید  ياههناشن  زا  هتـسد  نآ  هدـننک  مکحم  و  تنآرق ، يهدـش 

رد ار  وا  اهتهج ، نیدب  ایادخ ! يداد . رارق  داب -  وا  لآ  وا و  رب  وت  ياهتکرب  تمحر و  مالـس و  دورد و  هک  تربمایپ -  يهدش  هدز  رانک 
؛ نادرگ نشور  وا  ببس  هب  هتشگ  فالتخا  راچد  نارگمتس  متس  زا  هک  ار  ییاهلد  و  دشاب ؛ ناما  رد  نازواجتم  رـش  زا  ات  هد  رارق  یهاگهانپ 
هک یناسک  ایادخ ! دناهتفای . تسد  اهنادب  تناربمایپ -  ناوریپ  نیب  رد  تلادع -  يارب  ناگدننکمایق  هک  ناسرب  ییاهزیچ  نیرترب  هب  ار  وا  و 
هک ار  یناـسک  زین  نادرگ و  لـیلذ  راوخ و  ترـضح  نآ  تسد  هب  ار  ياهدادـن  رارق  ناـشیا  يارب  تدوخ  تبحم  هب  تشگزاـب  يارب  یمهس 
وا نید  یهابت  ندرک و  داسف  اب  دنراد  دصق  هک  یناسک  مامت  فرط  هب  ار  تاهدننکدوبان  باذع  گنـس  نک  راوخ  دنراد  وا  اب  ینمـشد  يانب 
وا يارب  ینوخ  يهدننکبلط  هک  یـصخش  يارب  امنبضغ  ایادخ ! نک . اهر  دننک  هدنکارپ  ار  شروما  دنناشکب و  یگراچیب  يراوخ و  هب  ار 

نیا هن  مینادیم ، وا  رب  وت  زا  یتنم  ناونع  هب  ار  اهراک  نیا  وت  نارود  ناکیدزن و  اب  دنکیم  ینمشد  دشابن و  وا  يارب  يرگناوت  توق  دشابن و 
هدومن وکین  یعـس  و  داد ، رارق  نافلاخم  سرریت  رد  وت  رطاـخ  هب  ار  شیوخ  ناـج  هک  هنوگ  ناـمه  اـهلاراب ! دـشاب . هتـشاد  یتنم  وت  رب  وا  هک 

ات ناگدـننک ؛ کش  ناگدـش و  نیدیب  ناراکمتـس ، يدـب  رـش و  در  رد  و  نانمؤم ؛ میرح  زا  ندومن  عفد  يارب  زا  دوخ  نوخ  لذـب  هب  تسا 
نآ دندوب  هحفص 413 ] هداد [  نامیپ  ینید  نادنمشناد  هک  درک  راکشآ  ار  ییاهزیچ  درک و  ناهنپ  دوب  هدش  راکشآ  هک  یناهانگ  هک  ییاج 
زا يرادربنامرف  هب  اهنت  ار  مدرم  و  دندوب ! هدرپس  یـشومارف  هب  ار  روما  نآ  یلو  دننکن ؛ نامتک  دننک و  نشور  نییبت و  مدرم  يارب  ار  اهزیچ 
هچ نآ  رب  نوزفا  دهدن . رارق  وت  روتـسد  زا  رترب  ار  شروتـسد  دـهدن و  رارق  کیرـش  وت  يارب  ار  تاقولخم  زا  یـسک  هکنیا  و  دـناوخارف ، وت 
وا هب  هتـسویپ  هک  ار  ییاـهمغ  دـشونیم ؛ هعرج  هعرج  دـنکیم ، حورجم  ار  بلق  هـک  ار  یمـشخ  ياهجـنر  اهیتخـس و  یخلت  دـش ، هـتفگ 

موقلح زا  دنام و  يولگ  رد  هک  ییاههصغ  دوشیم ؛ رتهزات  هظحل  ره  هک  دسریم  وا  هب  هزات  هک  یکاندرد  روما  دـنکیم ؛ لمحت  دـسریم ،
ياهراک تاروتـسد و  زا  يروتـسد  هب  هک  تسا  یماگنه  رد  اهنیا  دنکیم . لمحت  درادـن ؛ ار  شلمحت  ناوت  ناسنا  يولهپ  و  دوریمن ، ورف 

. دهد شرارق  يراد  تسود  وت  هک  هنوگ  نآ  دهد و  رییغت  ار  هدش  نوگرگد  روتسد  نآ  دناوتیمن  تسا و  هاتوک  شتسد  یلو  درگنیم ، وت 
تیامح هار  رد  اهنارذگـشوخ  ندرک  رود  زا  دهد  ماجنا  هتـسناوتن  ار  هچنآ  هدب  شاییاناوت  و  نادرگ ، مکحم  ار  شتـشپ  تیرای  اب  ایادخ !

(، زادـنیم تشحو  هب   ) نازیرگم وا  اـب  نتفرگ  سنا  زا  ار  اـم  هدـب ، شیازفا  تدوخ  دـییأت  اـب  شتـسد  ندـش  زاـب  تهج  زا  ار  وا  يورین  و  وت ،
! ایادـخ زاسم . شدـیماان  هدـم و  داب  رب  تسا -  ناشنیب  رد  راکـشآ  تلادـع  شمدرم و  روما  ریگارف  حالـصا  یتسرد و  هک  ار -  شیوزرآ 

 - ار دـمحم  ترـضح  تربمایپ  نادرگ ؛ دنمتفارـش  تنیتسار ، تموکح  ییاپرب  رطاخ  هب  ار  وا  هاگیاج  تناگدـنب ، باتک  باسح و  ماگنه 
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هب نادرگ و  نامداش  دناهدوب ؛ شور  هلابند  هتفریذـپ و  ار  شیناوخارف  هک  یناسک  راوگرزب و  نآ  ندـید  اب  داب -  وا  لآ  وا و  رب  وت  دورد  هک 
ار وا  زین  شیناگدنز  نامز  رد  نادرگ ؛ هتـسیاش  نوزفا و  ار  شباوث  دـننکیم ، ارجا  ار  تتاروتـسد  هدرک و  مایق  وت  روتـسد  هب  هک  نیا  رطاخ 
هک هاگ  نآ  نک  محر  ام  هب  ایادخ )! [ ) هحفـص 414 نک [ . محر  وا  زا  سپ  ام  یتخبدـب  یگراچیب و  هب  و  نادرگب ، دوخ  کیدزن  کیدزن و 

ناشیا رب  اـم  هک  یناـسک  و  میدرکیم ؛ ناـشدوبان  وا  اـب  هک  میوش  یناـسک  ربارب  رد  ینتورف  هب  روبجم  وا ، كراـبم  يور  ندرک  مگ  زا  سپ 
یگنهامه و زا  سپ  هک  ام  رب  نک  محر  دـنوش ؛ طلـسم  وا  زا  سپ  ام  رب  میراد ، زاب  ترـضح  نآ  ینامرفان  زا  ار  اهنآ  ات  میدوب  هدـش  طلـسم 

فـسأت ترـسح و  نداد ، تسد  زا  ماگنه  هک  نک  محر  ام  رب  میوش ؛ هدـنکارپ  هرابود  وا ، تیاـمح  يهیاـس  ریز  رد  ندـمآ  درگ  یتسود و 
ناما رد  ار  وا  ایادخ ! میتسین . وا  ندنادرگزاب  هب  رداق  هک  تهج  نادـب  مییارب ؛ قح  ییاپرب  یپ  رد  هدرک و  يرای  ار  وا  میتسناوتن  هک  میروخب 

رد وا  ناناسرکمک  ناریزو و  و   ) وا يوس  هب  شناهاوخدـب  نازوتهنیک و  هک  ار  یگنرین  ياهریت  میـسرتیم ؛ شیارب  هک  رادـب  ییاـهزیچ  زا 
رارق ترـضح  نآ  سنوـم  هاـگهانپ و  ژد ، هحلـسا ، ار  ناـنآ  هک  یناراکددـم  ناـمه  دـننکیم ؛ باـترپ  شراـگدرورپ ) زا  يرادربناـمرف  هار 
مارآ باوـخ  رتـسب و  زا  و  دـندرک ، كرت  ار  نـطو  و  هدیـشک ، تـسد  ناشنادـنزرف  هداوناـخ و  زا  هـک  ینارواـی  نازیزع و  ناـمه  ياهداد ؛

زا ندـش  ناهنپ  نودـب  و  دـندرک ؛ دراو  نایز  ررـض و  شیوخ  راک  بسک و  هب  و  دـندرک ، اهر  ار  دوخ  یناگرزاب  اهتراجت و  و  دنتـشذگ ،
رد ناشیرای  کـمک و  رطاـخ  هب  دنتـشادن ، یتبـسن  هک  يدارفا  اـب  و  دـشن ؛ ناشیادـیپ  ناـشمهم  یمومع و  لـفاحم  سلاـجم و  رد  ناـشرهش 

ینمشد و فالتخا و  همه  نآ  زا  سپ  و  دنتشاذگ ؛ رانک  دندشیم ، ناشهار  دس  هک  ار  یناکیدزن  و  دندرک ؛ رارقرب  یتسود  هطبار  ناشراک ،
خیب و زا  دوب  هدش  هتـسب  ایند  رذگدوز  كاشاخ  راخ و  هب  هک  ار  ییاههلیـسو  همه  و  دـنداد ؛ لیکـشت  یهورگ  ناشراگزور ، رد  هطبار  عطق 

تناگدنب زا  کی  ره  رـش  يدب و  و  هدب ؛ رارق  تدوخ  تیامح  يهیاس  و  تیرادهگن ، ناما  رد  ار  ناشیا  بیترت ، نیدب  اهلاراب ! دندنکرب . نب 
يارب ار  شیوخ  یتسرپرس  هحفـص 415 ] وت [ ، يوس  هب  ناشیناوخارف  رطاخ  هب  و  نادرگرب ؛ ناشیا  زا  دراد ، ار  نانآ  اب  ینمـشد  دصق  هک  ار 

شوماخ دـصق  هک  یناسک  زا  ار  لطاب  دـنراد  هک  یتقیقح  هلیـسو  هب  و  نک ؛ ناشتیامح  تیزوریپ ، يرای و  قیفوت و  اـب  و  نک ؛ داـیز  اـهنآ 
داد و زا  رپ  ار ، ناهج  راطقا  اههشوگ و  مامت  و  یتسه ، ياهقفا  ماـمت  ناـشیا ، يهلیـسو  هب  اـهلاراب ! نادرگ . دوباـن  دـنراد ، ار  وت  رون  ندرک 

تدنمتلادع ناگدنب  هب  تبـسن  هک  ییاهتنم  يدنمتواخـس و  تمارک و  بسح  رب  و  نادرگ ، تدوخ  ناسحا  ینابرهم و  محر و  لدع و 
وت هک  یتسار  هب  ربب ؛ رتالاب  ار  ناشیا  يهجرد  ياهدرک ، هریخذ  ناشيارب  هک  ییاهباوث  اب  و  هدـب ؛ شاداپ  زین  ترـضح  نآ  نارای  هب  يراد ،

یلـص و  دراد : دوجو  زین  تارابع  نیا  نیمألا » دلبلا   » باتک رد  ییامرفیم . مکح  ینک ، هدارا  ار  هچنآ  و  یهدیم ، ماجنا  یهاوخب  ار  هچ  ره 
ةوالت و  اهرکذ ، الا  تفع  و  اهمالعأ ، تسرد  و  اهتلالد ، تحتما  ۀبدنلا  هذه  دجأ  ینا  مهللأ  راهطألا . هلآ  دمحم و  هقلخ  نم  هتریخ  یلع  هللا 

كدـبع و ال ینأ  تملع  دـق  و  کتباجا ، نع  یب  دـعقت  تائطبم  و  کنود ، ینعطقت  تاهبتـشم  کـنیب  ینیب و  دـجأ  ینا  مهللأ  اـهب . ۀـجحلا 
ةدارا مزع  کیلا  لحارلا  داز  نأ  تملع  دـق  و  کـنود ، لاـمعألا  مهبجحی  نأ  ـالا  کـقلخ  نع  بجحت  ـال  کـنأ  دازب و  ـالا  کـیلا  لـحری 

یل رسیت  ام  یناسل و  کتجح  مهفب  کتمعن  ینقبتساف  یبلق  ةدارالا  مزعب  كادان  دق  مهللأ و  کیلا . يدؤی  ام  یلا  اهب  ریـصی  و  اهب ، كراتخی 
، انبولق نم  ایندلا  ۀقاف  هب  جرختسن  امب  اندیأ  مهللأ و  كارحتأ . انأ  کنع و  نجلتحا  و ال  کمآ ، انأ  کنع و  نلزتخا  الف  مهللأ  کتدارا . نم 

ثاریم انثروت  و  کتدابعل ، انـصلخت  یتح  اهنع  ةولـسلا  سأکب  انیقـست  و  اهناینب ، نم  دیـش  اـم  اـنع  هب  مدـهت  اـهناوه و  عراـصم  نم  انـشعنت  و 
يوه نم  يوه  ناک  نإ  مهللأ و  هحفص 416 ] کیلا [ . اولص  یتح و  مهتشحو  تسنآ  و  كدصق ، یلا  لزانملا  مهل  تبرض  نیذلا  کئایلوأ 
اهلابح نم  لبح  لک  مهللا  عطقف  کتباجا . نع  انب  دـعق  و  کناوضر ، نع  انبجح  وأ  کنع  انعطق  یتح  اـنبولقب  قلع  اـهنتف  نم  ۀـنتف  وأ  ایندـلا 

، کتاضرم یلع  انمدقی  كوفع و  یلع  اندروی  اربص  ةولـس و  کلذ  نع  انقـسا  و  کضئارف ، ءادأ  نع  انبولقب  ضرعأ  و  کتعاط ، نع  انبذج 
به و  ةرواسم ، نوکت  نأ  ءاوهألا  عمقاو  یصاعملا ، نوؤم  انع  طقست  یتح  کماکحأب  انسفنأ  یلع  نیمئاق  انلعجا  مهللأ و  کلذ . یلو  کنا 
انیلع نمف  مهللأ  كدنع . يذـلا  مویلا  ءاغتبا  همالعأ  نیدـلا  عفری  یتح  مهب  قوحللا  و  مهیلع ، هیلع و  کتاولـص  هلآ  دـمحم و  راثآ  ءطو  انل 
یلع هللا  یلص  و  نیمحارلا ، محرأ  تنأ  و  ریسی ، کیلع  کلذ  ریدق و  کلذ  یلع  کنإف  انب ، متئا  نمل  طرف  ریخ  انلعجا  و  انفلس ، راثآ  ءطوب 
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راثن شکاپ  نادناخ  دمحم و  ترضح  ینعی  شتاقولخم  يهدیزگرب  رب  ار  شاهتسویپ  دورد  دنوادخ ، و  ملـس . راربألا و  هلآ  اندیـس و  دمحم 
تئارق شاداپ و  اهنت  و  هدش ، هنهک  شراکـشآ  ياههناشن  و  هدـش ، وحم  يراز  هبدـن و  نیا  تلالد  هک  منکیم  رکف  هنوگ  نیا  اهلاراب ! دـنک .

وت تباجا  زا  ارم  هک  یعناوم  و  دنزاسیم ؛ ادج  وت  زا  ارم  هک  منیبیم  یتاهابتشا  وت ، مدوخ و  نیب  نم ، ایادخ ! هدنام . نآ  هب  لالدتـسا  ندرک 
زا وت ، درک ؛ چوک  وت  يوس  هب  ناوتیم  هشوت  داز و  اب  اهنت  هک  تسا  مولعم  زین  و  متـسه ، تاهدنب  نم  هک  منادیم  یبوخ  هب  و  دنرادیم ، زاب 
هک منادیم  یبوخ  هب  ایادـخ ! دزاـسیم . مورحم  بوجحم و  وت  زا  ار  ناـشیا  هک  تسا  ناگدـنب  ياـهراک  نیا  و  یتسین ، ناـهنپ  تتاـقولخم 

نیدـب و  دـیایب -  تیوس  هب  اـت  دـنیزگیمرب -  ار  وت  يریگیم و  هک  تسا  یعطق  میمـصت  هدارا و  ناـمه  وت ، يوس  هب  هدـننکچوک  يهشوـت 
میارب ار  تتمعن  سپ  دهدیم ؛ ادـن  ار  وت  دوخ  یعطق  میمـصت  اب  نم ، بلق  اهلاراب ! هحفص 417 ] دنکیم [ . تکرح  وت  ندیسر  يارب  هلیـسو 

زا ارم  سپ ، مدرک ؛ دصق  ار  وت  نم  اهلاراب ! نک . مهارف  میارب  تدوخ  يهدارا  اب  تسا  نکمم  هچ  ره  و  نک ، رادیاپ  تجح  ندیمهف  ببس  هب 
يویند زاین  رقف و  هک  نادرگ  قفوم  ار  ام  يروط  هب  ایادخ ! موش . هدیرب  وت  زا  راذگم  سپ  متـسه ، وت  يوجتـسج  رد  نم  و  زاسم ؛ ادـج  دوخ 

و زاس ؛ ناریو  ام  نورد  رد  ایند  هب  يهقالع  مکحم  ياههیاپ  و  راد ؛ ناما  رد  ییایند  طوقـس  ياهلحم  زا  ار  ام  و  مینک ؛ نوریب  نامبلق  زا  ار 
ار تدوـخ  ناتـسود  يهنادواـج  ثاریم  و  ینادرگ . صلاـخ  ار  اـم  تایگدـنب  يارب  اـت  ناـشونب  نآ  زا  ییاـهر  ییادـج و  زا  یماـج  اـم  هـب 
سنا و هب  لیدـبت  ار  ناشتشحو  و  يدرک ، تسرد  ناشيارب  تدوخ  هب  ندیـسر  يارب  ییاههاگیاج  هک  یناتـسود  نامه  نک ، نامبیـصن 

ناملد هب  يزیچ  مه  زاب  ییایند ، ياهیگدنبیرف  اههنتف و  ای  اهشهاوخ  زا  رگا  ایادخ ! دندیـسر . وت  لاصو  هب  تیاهن  رد  ات  يدومن  شمارآ 
! ایادخ دراد . نامزاب  وت  تبثم  خساپ  هب  یبایتسد  زا  و  دزاس ، مورحم  تايدونـشخ  ناوضر و  زا  ای  دزاس  ادـج  وت  زا  ار  ام  ات  دوب  هدـیبسچ 

زاب وت  تابجاو  ماجنا  زا  ار  ام  ياهبلق  ای  دـنک ، ایند  بذـج  دریگرب و  وت  يرادربنامرف  زا  ار  ام  دـهاوخب  هک  ار  ییایند  يهقـالع  هتـشر  ره 
ششخب وفع و  هب  ار  ام  هک  هدب  ام  هب  يربص  و  میوش ، اهر  ایند  زا  هک  ناشونب  ام  هب  یماج  زا  و  نکرب . نب  خیب و  زا  دنک ؛ نادرگور  هتشاد و 

ام اهلاراب ! تسوت . تیافک  اب  تسد  رد  اهراک  نیا  رایتخا  هک  یتسار  هب  میبای ؛ تسد  تیدونـشخ  ناوضر و  هب  ات  دراداو  ار  ام  و  دناسرب ، وت 
زا ار  نامياهسوه  و  دزادنیب ؛ ام  زا  زین  ار  ناهانگ  ینیگنس  جنر و  ات  مینک  تماکحا  تاروتـسد و  ماجنا  هب  راداو  ار  دوخ  هک  نک  نانچ  ار 
وا رب  تدورد  هک  ار -  وا  لآ  دمحم و  ترضح  شور  هار و  ندومیپ  هحفص 418 ] و [  نک ؛ بوکرس  دنشاب ، روهلمح  ام  هب  هراومه  هک  نیا 

. دشاب وت  دزن  هک  يزور  دیما  هب  دزارفارب ؛ ار  شیاهمچرپ  نید ، تیاهن ، رد  میـسرب ؛ ناشیا  هب  ناسنیدب  و  رادب ، ینازرا  ام  رب  داب -  ناشیا  و 
ناماگـشیپ نیرتهب  ار  ام  و  مییامیپب ؛ ار  نام  ( نایاوشیپ و   ) ناگتـشذگ زا  هدـنام  ياج  هب  هچنآ  راثآ و  هک  راذـگب  اـم  رب  ار  تنم  نیا  اـهلاراب !

؛ تسا ناسآ  تیارب  نآ  ماجنا  مه  و  يراد ، ار  راک  نیا  ناوت  مه  وت  هک  یتسار  هب  دنشاب . نامورهلابند  دنهاوخیم  هک  هد  رارق  یناسک  يارب 
. دنک راثن  شراتفر ، کین  نادناخ  و  ام -  رورـس  دمحم -  رب  ار  شاهتـسویپ  مالـس  دورد و  دـنوادخ ، و  یتسه ؛ نانابرهم  نیرتنابرهم  وت ، و 

هحفص 419 ] [ . ] 275]

هریبک يهعماج  ترایز  زا  نامز  ماما  ناميالوم  شیاتس 

هراشا

زا کی  ره  مرح  رد  ناماما  مامت  يارب  لماک  یترایز  ترایز ، نیا  دـیوگیم : هریبک  يهعماـج  تراـیز  دروم  رد  هرـس ، سدـق  لوا  یـسلجم 
، دنتـسه کیدزن  رود و  رد  هک  يرگید  ناماما  زین  یتفر و  شترایز  هب  هک  یماما  تین  هب  یـشاب  هتـشاد  ترایز  دـصق  هاگ  ره  تسا ؛ ناشیا 
؛ تسا رتهب  یهد  رارق  عبتلاب  ار  هیقب  ینک و  دـصق  ار  مالـسلامهیلع  ناماما  زا  یکی  ترایز ، ره  رد  رگا  و  ینک . ترایز  ار  یگمه  یناوتیم 
ار نآ  دـییأت و  ار  راک  نیا  هک  مدرک  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هقداـص ، ییاـیؤر  رد  منکیم . تین  هنوگ  نیا  زین  نم  هک  روط  ناـمه 
اب هزرابم  هب  عورـش  هسدقم  يهضور  نآ  فارطا  رد  مدش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ترایز  هب  هک  ینامز  درمـش . وکین 
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ار شندینـش  لمحت  فیعـض ، ياهلقع  هک  یتافـشاکم  دوشگ ؛ نم  رب  ار  هفـشاکم  باب  دـنوادخ  زیزع ، ماـما  نآ  تکرب  هب  و  مدرک ، سفن 
رد هک  مدید  مدوب  هتـسشن  نارمع  قاور  رد  هک  یلاح  رد  يرادـیب -  باوخ و  نیب  وگب  یهاوخیم  رگا  و  هفـشاکم -  ملاع  نآ  رد  دـنرادن .

راوگرزب ود  نآ  كاپ  دـقرم  رب  تسا و  یگتـسارآ  عافترا و  تیاـهن  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلاامهیلع  ماـما  ود  نآ  هاـگترایز  متـسه ، ارماـس 
يهمه يـالوم  ناـميالوم و  لاـح ، نیا  رد  مدوب . هدـیدن  ار  نآ  ریظن  اـیند  رد  دوب و  ناـیتشهب  ياـهسابل  زا  هک  مدـید  یگنر  زبس  شـشوپ 
ندناوخ هب  عورش  ترضح ، نآ  ندید  اب  تسا . هتسشن  مرح  برد  هب  ور  حیرض و  هب  تشپ  هک  مدید  ار  هیلع  هللا  تاولص  نامز  ماما  نامدرم 

: مدرک ضرع  تسا . یبوخ  ترایز  دـندومرف : ترـضح  نآ  ترایز ، نایاپ  زا  سپ  مدومن ؛ ناحادـم  لـثم  دـنلب  يادـص  اـب  هعماـج  تراـیز 
هب مالسلاهیلع  يداه  ماما  ناتراوگرزب  دج  يهیحان  زا  هک  تسا  یترایز  ینعی  تسا ، ناتراوگرزب  دج  ترایز  تنابرق ؛ هب  مناج  نم ؛ يالوم 
. ] اـیب شیپ  دومرف : مداتـسیا ؛ برد  کـیدزن  دورو . زا  سپ  وش . دراو  يرآ ؛ دومرف : مدرک . هراـشا  ترـضح  نآ  ربق  هب  و  تسا ، هدیـسر  اـم 

یلاکـشا دـشاب ، ام  هزاجا  اب  راـک  نیا  رگا  دومرف : مشاـب . هدـیزرو  رفک  و  دوش ، یبدایب  مسرتیم  نم ؛ يـالوم  مدرک : ضرع  هحفص 420 ]
. متفرگ رارق  شترـضح  کـیدزن  هک  متفر  شیپ  ردـق  نآ  و  ولج . اـیب  ولج ؛ اـیب  دوـمرف : مدوـب . نازرل  ناـسرت و  و  متفر ، شیپ  یمک  درادـن .
، دنیـشنیم يراوگرزب  يالوم  هاگـشیپ  رد  هک  يرکون  مالغ و  دـننامه  سرتن . دومرف : مسرتیم . نم ؛ يـالوم  مدرک : ضرع  نیـشنب . دومرف :

ناشمالغ هب  تبـسن  راوگرزب  نآ  هصالخ  ياهدـمآ . هنهرباپ  هدایپ و  یتسه ؛ هتـسخ  وت  نیـشنب ؛ وناز  راهچ  و  شاـب ، تحار  دومرف : متـسشن .
داـی زا  زین  ار  شرتشیب  و  تسین ؛ نکمم  شندرک  وگزاـب  نآ و  فیـصوت  هک  دـندرک  يدنمـشزرا  ياـهوگتفگ  و  دـندومن ، گرزب  فاـطلا 

و دوب ، هتـسب  هار  هک  دوب  ینالوط  تدم  هک  نآ  اب  دش ، مهارف  ترایز  بابـسا  فیرـش ، زور  نآ  رد  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  سپـس  ماهدرب .
هک هنوگ  نامه  متـسناوت -  نم  و  دـیدرگ ، فرطرب  عناوم  نآ  دـش و  زاب  هار  دـنوادخ  فطل  هب  دوب ؛ هدـش  داـجیا  هار  نیا  رد  یگرزب  عناوم 
رد مدناوخ ، ار  ترایز  نیا  اهراب  و  مدنام ، فیرش  مرح  رد  یبش  موش . فرـشم  ترایز  هب  هنهرب ، هدایپ و  ياپ  اب  دندوب -  هدومرف  ترـضح 
هک دـش  راکـشآ  میارب  زیگناتفگـش  ییاـههزجعم  میوـگب -  رتـهب  هکلب -  بیجع ؛ ییاـهتمارک  رهطم ، مرح  رد  زین  هار  نیب  رد  بـش  نآ 

دییأت ار  نآ  زین  هادـف  انحاورا  نامز  ماما  هدیـسر و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  زا  ترایز ، نیا  هک  مرادـن  کش  هصالخ  دـشکیم . لوط  شنایب 
ینعی ترایز  نیا  اب  ار  مالـسلامهیلع  ناماما  تاقوا ، رتشیب  مدـید ، هک  یباوخ  زا  سپ  و  تسا ، اهترایز  نیرتلماک  نیرتهب و  دـناهدومرف و 

حرـش و تهج  نیمه  هب  ترایز و  نیا  اـب  رگم  مدرکن  تراـیز  ار  ناراوگرزب  نآ  تاـیلاع ، تاـبتع  رد  و  منکیم . تراـیز  هعماـج  تراـیز 
هحفص 421 ] [ . ] 276 . ] مزادرپب فیرش  ترایز  نیا  حرش  هب  ات  متخادنا  ریخأت  هب  ار  اهترایز  رثکا  حیضوت 

هریبک يهعماج  ترایز 

دنکیم تیاور  یعخن  هللادبع  نب  یسوم  زا  مالـسلاهیلع ،» اضرلا  رابخأ  نویع   » و هیقفلا ،» هرـضحی  نم ال   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیش 
امش زا  کی  ره  ترایز  ماگنه  ات  زومایب  نم  هب  اسر  غیلب و  یمالک  ادخ ؛ لوسر  رسپ  يا  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  يداه  ماما  هب  تفگ : هک 

ادـخ و یگناگی  رب  تسیاب و  يدیـسر  رهطم  مرح  برد  هب  هک  یماگنه  دـندومرف : ترـضح  منک . تراـیز  ار  امـش  نآ ، اـب  مناوتب  نازیزع ،
نأ دهـشأ  و  هل ، کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  وگب : ینعی  هدـب ؛ یهاوگ  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تلاسر 
هک مهدیم  یهاوگ  و  درادن ؛ کیرش  تسا ؛ هناگی  تسین ؛ يدوبعم  ادخ ، زج  مهدیم  یهاوگ  هلوسر . هدبع و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم 

دراو هک  یتقو  يراد  لسغ  هک  یلاح  رد  و  تسا . یهلا  يهداتسرف  هدنب و  داب -  شنادناخ  وا و  رب  هتسویپ  ادخ  دورد  هک  دمحم -  ترـضح 
رب مه  هب  کیدزن  ار  تیاهمدق  هک  یلاح  رد  راقو  شمارآ و  اب  سپس  ربکأ ؛» هللا  : » وگب هبترم  یس  تسیاب و  يدید ، ار  فیرـش  ربق  يدش و 

رارکت ار  ربکأ » هللا   » راب لهچ  وش  کیدزن  رهطم  ربق  هب  سپـس  وگب ؛ ربکأ » هللا  : » هبترم یـس  تسیایب و  لاح  نیا  رد  ورب . هار  یمک  يرادیم 
طبهم و  ۀـکئالملا ، فلتخم  و  ۀـلاسرلا ، عضوم  و  ةوبنلا ، تیب  لهأ  اـی  کـیلع  مالـسلا  وگب : هاـگ  نآ  دوش . ماـمت  ریبکت  هبترم  دـص  اـت  نک .

؛ توبن تیب  لها  يا  امش ، رب  مالس  معنلا ، ءایلوأ  و  ممالا ، ةداق  و  مرکلا ، لوصأ  و  ملحلا ، یهتنم  و  ملعلا ، نازخ  و  ۀمحرلا ، ندعم  و  یحولا ،
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، دنوادخ تمحر  يهنیجنگ  ندعم و  و  دنوادخ ، نخس  یحو و  ندمآ  دورف  و  ناگتـشرف ، دمآ  تفر و  یهلا و  تلاسر  نتفرگ  رارق  لحم  و 
، اهتمعن يهمه  نارایتخا  بحاص  و  اهتلم ، نایاوشیپ  و  يراوگرزب ، تمارک و  ناینب  ساسا و  و  يرابدرب ، تیاهن  و  شناد ، نارادهنیزخ  و 
و نییبنلا ، ۀلالس  و  نامحرلا ، ءانما  و  نامیالا ، باوبأ  و  دالبلا ، ناکرأ  و  دابعلا ، ۀساس  و  رایخألا ، مئاعد  و  راربألا ، رـصانع  و  هحفص 422 ] ] 

يوذ و  یقتلا ، مالعأ  و  یجدلا ، حیباصم  و  يدهلا ، ۀمئأ  یلع  مالـسلا  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  و  نیملاعلا ، بر  ةریخ  ةرتع  و  نیلـسرملا ، ةوفص 
ةرخآلا و ایندـلا و  لهأ  یلع  هللا  جـجح  و  ینـسحلا ، ةوعدـلا  و  یلعألا ، لـثملا  و  ءاـیبنألا ، ۀـثرو  و  يرولا ، فهک  و  یجحلا ، یلوا  و  یهنلا ،
، هللا باتک  ۀلمح  و  هللا ، رس  ۀظفح  و  هللا ، ۀمکح  نداعم  و  هللا ، ۀکرب  نکاسم  و  هللا ، ۀفرعم  لاحم  یلع  مالسلا  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  و  یلوالا ،
، هللا تاضرم  یلع  ءالدألا  و  هللا ، یلا  ةاعدلا  یلع  مالسلا  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀیرذ  و  هللا ، یبن  ءایـصوأ  و 
ناراکوکین و ياهنابیتشپ  و  ناراکوکین ، یلـصا  ياهرـصنع  دیحوت و  یف  نیـصلخملا  و  هللا ، ۀبحم  یف  نیماتلا  و  هللا ، رمأ  یف  نیرقتـسملا  و 
، لسرم ناربمایپ  يهدیزگرب  و  ناربمایپ ، نادنزرف  و  نامحر ، يادخ  نانیما  و  نامیا ، ياههاگرد  و  اهرهـش ، ياهنکر  ناگدنب و  روما  ربدـم 
ناماما و رب  مالـس  داب . ناـتراثن  یمیاد  تباـث و  روط  هب  زین  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  و  یتسه ؛ راـگدرورپ  يهدـیزگرب  نیرتهب  ترتع  و 

ناگدـنراد و  درخ ، لقع و  نابحاص  و  اوقت ، يراکزیهرپ و  نارادـمچرپ  و  اهیکیرات ، رد  شخبینـشور  ياـهغارچ  و  تیادـه ، ناـیاوشیپ 
ایند و مدرم  رب  راگدرورپ  ياهتجح  و  وکین ، توعد  و  رترب ، الاو و  يوگلا  هنومن و  و  یهلا ، ناربمایپ  ناثراو  و  مدرم ، هاگهانپ  و  تواکذ ،
و یهلا ؛ تخانــش  ياـههاگیاج  رب  مالــس  داـب . ناـتراثن  یمیاد  تباـث و  روـط  هـب  زین  دــنوادخ  تاـکرب  تـمحر و  و  ناینیــشیپ ؛ ترخآ و 

ربمایپ يایـصوا  و  دنوادخ ، رارـسا  مولع و  نالماح  و  دنوادخ ، زار  نانابهگن  و  ادخ ، تمکح  ياهندعم  و  يدنوادخ ، تکرب  ياههاگلزنم 
رب مالـس  داب . ناـشراثن  يدـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  و  داـب -  وا  لآ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  دـنوادخ -  يهداتـسرف  نادـنزرف  و  دـنوادخ ،

رادـیاپ و یهلا  روتـسد  يارجا  رد  هک  ییاـهنامه  تسا ؛ وا  تیاـضر  دروـم  هچنآ  رب  ناگدـننکتلالد  و  ادـخ ، يوـس  هب  ناگدـننکتوعد 
هحفص 423] دنتـسه [ ، دنوادخ  یئاتکی  دیحوت و  رد  ناگدنراد  صالخا  و  تسا ، لماک  یعقاو و  ادخ  هب  تبـسن  ناشتبحم  و  دنیاجرباپ ،

یلع مالـسلا  هتاکرب . هللا و  ۀـمحر  و  نولمعی ، هرمأب  مه  لوقلاب و  هنوقبـسی  نیذـلا ال  نیمرکملا ، هدابع  و  هیهن ، هللا و  رمـأل  نیرهظملا  و  هللا ،
و هملع ، ۀبیع  هبزح و  و  هتریخ ، هللا و  ۀیقب  و  رمألا ، یلوأ  رکذلا و  لهأ  و  ةامحلا ، ةداذلا  و  ةالولا ، ةداسلا  و  ةادـهلا ، ةداقلا  و  ةاعدـلا ، ۀـمئألا 
هل تدهش  و  هسفنل ، هللا  دهـش  امک  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  و  هناهرب ، هرون و  و  هطارـص ، هتجح و 

يدهلاب و هلـسرأ  یـضترملا ، هلوسر  و  بجتنملا ، هدـبع  ادـمحم  نأ  دهـشأ  و  میکحلا ، زیزعلا  وه  الا  هلا  ال  هقلخ ، نم  ملعلا  اولوا  هتکئالم و 
نوبرقملا نومرکملا ، نوموصعملا  نویدهملا ، نودشارلا  ۀـمئألا  مکنأ  دهـشأ  و  نوکرـشملا . هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا ، نید 

؛ دـنیادخ یمارگ  ياههدـنب  و  دـننادرگیم ، راکـشآ  ار  دـنوادخ  یهن  رما و  نوـماوقلا و  نوـعیطملا هللا ، نوفطـصملا ، نوقداـصلا  نوـقتملا ،
میاد روط  هب  زین  دنوادخ ، تاکرب  تمحر و  و  دننکیم ؛ راتفر  وا  روتسد  هب  ناشدوخ  دنریگیمن و  یشیپ  وا  رب  نتفگ  نخس  رد  هک  نانامه 

رگتیامح ناگدننکعفد  و  تسرپرس ، نارورس  رگتیاده و  ناربهر  و  قح ) يوس  هب   ) هدننکتوعد نایاوشیپ  رب  مالـس  داب . ناشراثن  تباث  و 
، تجح وا ، شناد  نزخم  ادـخ ، بزح  و  یهلا ؛ ناگدـیزگرب  هدـنام و  یقاب  و  ادـخ ،) بناج  زا   ) نایلاو نارادـنامرف و  رکذ و  لها  و  نید ) )

شتـسرپ يارب  هتـسیاش  یـسک  ادـخ ، زج  مهدیم  یهاوگ  داب . ناشراثن  ادـخ  تاکرب  تمحر و  و  یهلا ؛ نشور  لـیلد  ناـهرب و  رون و  هار ،
زا یعقاو  نادنمـشناد  وا و  ناگتـشرف  و  تسا ، هداد  یهاوگ  شدوخ  دروـم  رد  زین  شدوـخ  هک  ناـنچ  درادـن ؛ کیرـش  تسا ؛ یکی  تسین ؛

هدش و باختنا  يهدنب  دمحم ، مهدیم  یهاوگ  تسین . ییادخ  تسا ، میکح  يدنمتزع  هک  وا  زج  دناهاوگ ؛ انعم  نیا  رب  زین  شناگدـیرفآ 
؛ دـنک نایامن  زوریپ و  اهنییآ  مامت  رب  ار  وا  ات  داتـسرف ، دوخ  یقیقح  نییآ  تیادـه و  هب  ار  وا  ادـخ ، تسا ؛ یهلا  تیاضر  دروم  يهداتـسرف 

رظن زا  دنمجرا ، موصعم ، هدش ، تیاده  رگتیادـه ، نایاوشیپ  امـش  هک  مهدیم  یهاوگ  زین ، دندونـشخان ؛ نایرج  نیا  زا  ناکرـشم  هچ  رگ 
هحفـص يهدنراداپب [  ادخ و  روتـسد  یعقاو  يهدننکارجا  یهلا ، رماوا  عیطم  هدـیزگرب ، وگتـسار ، راکزیهرپ ، ادـخ ، هب  کیدزن  ماقم  هبتر و 
مکزعأ و  هتردـقب ، مکابتجا  و  هرـسل ، مکراتخا  و  هبیغل ، مکاضترا  و  هملعب ، مکافطـصا  هتمارکب ، نوزئافلا  هتدارإـب ، نولماـعلا  هرمأـب ، [ 424
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، هنیدل اراصنأ  و  هتیرب ، یلع  اججح  و  هضرأ ، یف  ءافلخ  مکیـضر  و  هحورب ، مکدیأ  و  هرونب ،)  ) هرونل مکبجتنا  و  هناهربب ، مکـصخ  و  هادهب ،
یف ارانم  و  هدابعل ، امالعأ  و  هقلخ ، یلع  ءادهش  و  هدیحوتل ، اناکرأ  و  هیحول ، ۀمجارت  و  هتمکحل ، اعدوتسم  و  هملعل ، ۀنزخ  و  هرسل ، ۀظفح  و 

مکرهط و  سجرلا ، مکنع  بهذأ  و  سندـلا ، نم  مکرهط  و  نتفلا ، نم  مـکنمآ  و  لـلزلا ، نـم  هللا  مکمـصع  هطارـص . یلع  ءـالدأ  و  هدـالب ،
رـسلا یف  هل  متحـصن  و  هتعاط ، دقع  متمکحأ  و  هقاثیم ، متدکو  و  هرکذ ، متمدأ  و  همرک ، متدجم  و  هنأش ، متربکأ  و  هلالج ، متمظعف  اریهطت ،

وا تمارک  هب  ناراگتـسر  و  یهلا ، يهدارا  هب  يهدننک  لمع  و  نآ ، متلذب  و  ۀنـسحلا ، ۀـظعوملا  ۀـمکحلاب و  هلیبس  یلا  متوعد  و  ۀـینالعلا ، و 
اب ار  امـش  هدرک ، رایتخا  دوخ  یناهن  ياهزار  يارب  و  دیدنـسپ ، دوخ  یناهنپ  روما  يارب  و  دـیزگرب ، یهاـگآ  يور  زا  ار  امـش  ادـخ  دـیتسه .
اب و  دیزگرب ، شینشور  يارب  و  داد ، صاصتخا  امش  هب  ار  شنشور  لیلد  و  درک ، دنمتزع  ار  امش  دوخ  تیاده  اب  و  درک ، باختنا  شتردق 

، شنییآ ناراـی  شناگدـنب ، رب  وا  ياـهتجح  ناونع  هب  زین  دیدنـسپ ؛ شنیمز  رد  شنانیـشناج  ناونع  هب  و  درک ، تیوقت  دـییأت و  دوخ  حور 
، شدیحوت ياههیاپ  یحو ، دوصقم  نایب  يارب  شیحو  يهدننکنایب  شتمکح ، نداهن  هعیدو  لحم  ششناد ، نارادهنیجنگ  شزار ، نانابهگن 
. دیدنـسپ ار  امـش  شهار ؛ هب  نایامنهار  و  شیاهرهـش ، رد  یناشفارون  لحم  شناگدنب ، يارب  راکـشآ  ياههناشن  شناگدـیرفآ ، رب  ناهاوگ 

رود امش  دوجو  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  و  دینادرگ ، كاپ  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  و  تشاد ، نمیا  اههنتف  زا  درک ، ظفح  شزغل  زا  ار  امش  ادخ ،
و دـیتفگ ، انث  ار  شمرک  دـیتشاد و  گرزب  ار  شنأش  و  تمظع ، اب  ار  شلالج  امـش  اذـل ، دـینادرگ ؛ هزیکاپ  كاـپ و  یبوخ  هب  و  دـینادرگ ،

ماجنا هب  راکـشآ  ناهنپ و  رد  و  دیدرک ، مکحم  ار  شیرادربنامرف  دادرارق  و  دـیدومن ، دـیکأت  ار  شنامیپ  و  دـیداد ، همادا  هشیمه  ار  شدای 
و هتاضرم . یف  مکسفنأ  هحفص 425 ] زا [  و  دیدناوخ ، ارف  ار  نارگید  وا  هار  هب  وکین  دنپ  تمکح و  اب  و  دیتخادرپ ، یهاوخریخ  تحیـصن و 

قح هللا  یف  متدـهاج  و  رکنملا ، نع  متیهن  و  فورعملاـب ، مترمأ  و  ةاـکزلا ، متیتآ  و  ةالـصلا ، متمقأ  و  هـبنج ، یف  مکباـصأ  اـم  یلع  متربـص 
، اضرلا یلا  هنم  کلذ  یف  مترص  و  هتنس ، متننس  و  هماکحأ ، عیارش  مترـشن  و  هدودح ، متمقأ  و  هضئارف ، متنیب  و  هتوعد ، متنلعأ  یتح  هداهج ،

قحلا و  قهاز ، مکقح  یف  رـصقملا  و  قحال ، مکل  مزاللا  و  قراـم ، مکنع  بغارلاـف  یـضم . نم  هلـسر  نم  متقدـص  و  ءاـضقلا ، هل  متملـس  و 
باطخلا لصف  و  مکیلع ، مهباسح  و  مکیلا ، قلخلا  بایا  و  مکدنع ، ةوبنلا  ثاریم  و  هندـعم ، هلهأ و  متنأ  و  مکیلا ، مکنم و  مکیف و  مکعم و 

داع دقف  مکاداع  نم  و  هللا ، یلاو  دـقف  مکالاو  نم  مکیلا . هرمأ  و  مکدـنع ، هناهرب  هرون و  و  مکیف ، همئازع  و  مکیدـل ، هللا  تایآ  و  مکدـنع ،
شرانک رد  هک  یبیاصم  رب  و  دیتشذگ . وا  يدونشخ  اضر و  هار  رد  شیوخ  ناور  ناج و  مکـضغبأ  نم  و  هللا ، بحأ  دقف  مکبحأ  نم  و  هللا ،

هنوگ نآ  و  دیدومن ، رکنم  زا  یهن  هدرک و  فورعم  هب  رما  دیتخادرپ و  ار  تاکز  دیتشاد و  اپ  رب  ار  زامن  و  دیدوب ، ابیکـش  دش  دراو  امـش  رب 
تاروتـسد دیدومن و  هماقا  ار  شدودح  نایب و  ار  وا  ضیارف  و  راکـشآ ، ار  وا  توعد  هک  نیا  ات  دیدرک  داهج  ادـخ  هار  رد  دوب  راوازـس  هک 

میلـست وا  نامرف  مکح و  هب  دیدرک و  ریـس  وا  يدونـشخ  يوس  هب  نیب  نیا  رد  و  دیداهن ، تنـس  ار  وا  شور  و  دیتخاس ، رـشتنم  ار  شماکحا 
امش هارمه  مزالم و  و  هدش ، جراخ  نید  زا  عقاو  رد  دنادرگ  ور  امش  هار  زا  هک  نآ  سپ  دیدومن . قیدصت  ار  وا  يهتشذگ  ناربمایپ  دیدش و 
لها امش  و  تسامش ، يوس  هب  امش و  زا  امش و  رد  تسامش و  اب  قح  تشگ و  دوبان  هدرک  یهاتوک  امش  قح  رد  هک  نآ  و  هتسویپ ، امـش  هب 

و تسامـش ، اب  نانآ  باسح  تسامـش و  يوس  هب  ناگدـیرفآ  تشگزاب  و  تسامـش ، رایتخا  رد  يربماـیپ  ثاریم  دـیتسه ، نآ  ندـعم  قح و 
امش رد  دنوادخ  یعطق  تاروتـسد  رماوا و  و  تسامـش . هاگـشیپ  رد  یهلا  تایآ  تسامـش و  دزن  رد  دهد  هلـصیف  ار  لطاب  قح و  هک  ینخس 
ادـخ تیالو  زا  یتسار  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  امـش  تیـالو  هک  ره  تسامـش . هجوتم  وا  رما  و  تسامـش ، دزن  وا  ناـهرب  رون و  تسا و  نادـناخ 

ار ادخ  نیقی  هب  درادب  تسود  ار  امش  هک  ره  تسا و  هدیزرو  ینمشد  ادخ  هب  عطق  روط  هب  دزرو  ینمشد  امش  هب  هک  ره  و  تسا ، رادروخرب 
و ءانفلا ، راد  ءادهـش  و  موقألا ، طارـصلا  متنأ  هللااب ، مصتعا  دقف  مکب  مصتعا  نم  و  هللا ، ضغبأ  دـقف  هحفص 426 ] هک [  ره  هتـشاد و  تسود 

مکتأی مل  نم  و  یجن ، مکیتأ  نم  سانلا . هب  یلتبملا  بابلا  و  ۀظوفحملا ، ۀنامألا  و  ۀنوزخملا ، ۀیآلا  و  ۀلوصوملا ، ۀمحرلا  و  ءاقبلا ، راد  ءاعفش 
نم دعـس  نومکحت ، هلوقب  و  نودشرت ، هلیبس  یلا  و  نولمعت ، هرمأب  و  نوملـست ، هل  و  نونمؤت ، هب  و  نولدت ، هیلع  و  نوعدـت ، هللا  یلا  کله ،
نم ملـس  و  مکیلا ، أجل  نم  نمأ  و  مکب ، کسمت  نم  زاـف  و  مکقراـف ، نم  لـض  و  مکدـحج ، نم  باـخ  و  مکاداـع ، نم  کـله  و  مکـالاو ،
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و كرشم ، مکبراح  نم  و  رفاک ، مکدحج  نم  و  هیوثم ، رانلاف  مکفلاخ  نم  و  هیوأم ، ۀنجلاف  مکعبتا  نم  مکب . مصتعا  نم  يده  و  مکقدص ،
هنیک ادخ  زا  نیقی  هب  دشاب  هتشاد  هنیک  امـش  زا  راج  و  یـضم ، امیف  مکل  قباس  اذه  نأ  دهـشأ  میحجلا ، نم  كرد  لفـسأ  یف  مکیلع  در  نم 

يایند ناهاوگ  تسار و  راوتسا و  هار  نامه  امـش  تسا ، هدز  گنچ  ادخ  فاطلا )  ) هب عقاو  رد  هدز  گنچ  امـش  نماد  هب  هک  ره  و  هدیزرو ،
یهاگرد نامه  هدش و  ظفح  تناما  هدش و  هریخذ  يهناشن  هتسویپ و  رهم  تمحر و  ترخآ و  یگـشیمه  ناهج  ناعیفـش  ریذپانف و  ارذگ و 

ارف ادخ  يوس  هب  امـش  ددرگیم ، دوبان  دیاین  سک  ره  و  دبای ، ییاهر  دـیآ  امـش  دزن  سک  ره  دـیتسه . دـنوشیم ، هدومزآ  نادـب  مدرم  هک 
دینکیم و داشرا  وا  هار  هب  دییامنیم و  لمع  وا  روتسد  هب  دیتسه و  وا  میلـست  و  دیراد ، نامیا  وا  هب  دینکیم و  ییامنهار  وا  رب  دیناوخیم و 

دوبان كاله و  دـیزرو  ینمـشد  امـش  اب  هک  نآ  دـیدرگ و  دنمتداعـس  تفریذـپ  ار  امـش  تیالو  هک  نآ  دـینکیم . يرواد  وا  شیامرف  قبط 
هک ره  و  دش ، راگتسر  دز  گنچ  امش  هب  هک  نآ  تشگ و  هارمگ  دش  ادج  امش  زا  هک  نآ  تشگ و  دیمون  دش  امش  رکنم  هک  نآ  و  دیدرگ ،
زا سک  ره  تفای . تیاده  دیدرگ  مزالم  تسویپ و  امش  هب  هک  ره  دنام و  ملاس  درک  قیدصت  ار  امش  هک  ره  و  دش ، نمیا  دروآ  هانپ  امش  هب 
ره تسا و  رفاک  دش  امش  رکنم  سک  ره  تسوا و  هاگلزنم  خزود  درک  تفلاخم  امش  اب  سک  ره  تسوا و  هاگیاج  تشهب  درک  يوریپ  امش 

نیا هک  مهدیم  یهاوگ  دراد . ياج  خزود  شخب  نیرتنییاـپ  رد  درک  در  ار  امـش  مکح  سک  ره  تسا و  كرـشم  دـیگنج  امـش  اـب  سک 
تباط و ةدحاو ، مکتنیط  مکرون و  مکحاورأ و  نأ  و  یقب ، امیف  مکل  هحفص 427 ] رد [  زین  هدنیآ  رد  هدوب و  امش  يارب  هتشذگ  رد  تاماقم 

رکذـی عفرت و  نأ  هللا  نذأ  تویب  یف  مکلعجف  مکب ، اـنیلع  نم  یتح  نیقدـحم ، هشرعب  مکلعجف  اراونأ  هللا  مکقلخ  ضعب . نم  اهـضعب  ترهط 
، انبونذل ةرافک  و  انل ، ۀـیکزت  و  انـسفنأل ، ةراهط  و  انقلخل ، ابیط  مکتیالو ، نم  هب  انـصخ  ام  و  مکیلع ، انتاولـص )  ) انتالـص لعج  و  همـسا ، اهیف 

تاجرد عفرأ  و  نیبرقملا ، لزانم  یلعأ  و  نیمرکملا ، لحم  فرشأ  مکب  هللا  غلبف  مکایا ، انقیدصتب  نیفورعم  و  مکلضفب ، نیملسم  هدنع  انکف 
یبن و ال  برقم ، کلم  یقبی  یتح ال  عماط ، هکاردا  یف  عمطی  و ال  قباس ، هقبـسی  و ال  قئاف ، هقوفی  ـال  و  قحـال ، هقحلی  ـال  ثیح  نیلـسرملا ،

و ال دـینع ، رابج  و ال  حـلاط ، رجاف  و ال  حـلاص ، نمؤم  و ال  لضاف ، یند و ال  و ال  لهاج ، ملاع و ال  و ال  دیهـش ، قیدـص و ال  ـال  و  لـسرم ،
هب رگید  یخرب  زا  یخرب  تسا و  كاپ  تسا ، یکی  امش  تشرـس  امـش و  رون  امـش و  حاورا  دیدرت  نودب  و  تسا ، يراج  امـش  قح  ناطیش 

تنم امـش  دوجو  ببـس  هب  هک  نیا  ات  داد  رارق  دوخ  شرع  درگادرگ  ار  امـش  هاگنآ  دیرفآ  ییاهرون  ناونع  هب  ار  امـش  دـنوادخ  هدرب . ثرا 
امـش و رب  ار  ام  دورد  تاولـص و  و  دوش ، هدرب  اهنآ  رد  شمان  هتـشگ و  هبترمدـنلب  داد  نذا  هک  داد  رارق  ییاههناخ  رد  ار  امـش  سپ  داـهن ،

رارق ام ، ناهانگ  يهرافک  ام و  يهیکزت  ام و  ناج  ندـش  كاپ  ام و  شنیرفآ  ندوب  هزیکاپ  ثعاب  امـش ، تیالو  زا  دـینادرگ  ام  يهژیو  هچنآ 
هاگیاج نیرتفیرـش  هب  ار  امـش  دـنوادخ  سپ  میدـش ، هتخانـش  امـش  قیدـصت  هب  و  میدوب ، امـش  يرترب  میلـست  وا  هاگـشیپ  رد  ام  سپ  داد .

هب ياهدـنوش  قحلم  چـیه  هک  ياهنوگ  هب  دـیناسر ، ناربمایپ  ياههجرد  نیرتالاو  نابرقم و  ياههبترم  اهلزنم و  نیرتالاب  ناگدـشیمارگ و 
عمط نآ  كرد  هب  ياهدننکعمط  چیه  دریگن و  یشیپ  نادب  ياهدنریگ  یـشیپ  چیه  و  دیاین ، قئاف  نآ  هب  ییوجيرترب  چیه  ددنویپیمن و  نآ 

نمؤم هن  فیرـش و  هن  تسپ و  هن  نادان و  هن  اناد و  هن  دیهـش و  هن  قیدص و  هن  لسرم و  ربمایپ  هن  برقم و  يهتـشرف  چـیه  هک  نیا  ات  دزرون ،
ۀلالج مهفرع  الا  دیهـش  کلذ  نیب  امیف  قلخ  و ال  دیرم ، هحفص 428 ] ناطیش [  هن  هشیپ و  دانع  شکرس  هن  هتسیاشان و  راکدب  هن  هتـسیاش و 

و هدـنع ، مکتلزنم  و  مکلحم ، فرـش  و  مکماقم ، تاـبث  و  مکدـعاقم ، قدـص  و  مکرون ، ماـمت  و  مکنأـش ، ربک  و  مکرطخ ، مظع  و  مکرمأ ،
، مکب نمؤم  ینأ  مکدهشا  هللا و  دهشا  یترـسا ، یلام و  یلهأ و  یما و  متنأ و  یبأب  هنم . مکتلزنم  برق  و  هیدل ، مکتـصاخ  و  هیلع ، مکتمارک 
مکئادـعأل و ضغبم  مکئایلوأل ، مکل و  لاوم  مکفلاخ ، نم  ۀلالـضب  و  مکنأشب ، رـصبتسم  هب ، مترفک  امب  مکودـعب و  رفاـک  هب ، متنمآ  اـمب  و 
، مکلـضفب رقم  مکقحب ، فراع  مکل ، عیطم  متلطبأ ، امل  لطبم  متققح ، امل  ققحم  مکبراـح ، نمل  برح  و  مکملاـس ، نمل  ملـس  مهل ، داـعم 
، مکلوقب ذـخآ  مکتلودـل ، بقترم  مکرمأل ، رظتنم  مکتعجرب ، قدـصم  مکبایإب ، نمؤم  مکب ، فرتعم  مکتمذـب ، بجتحم  مکملعل ، لـمتحم 
ار و امـش  تلزنم  تمظع  ار و  امـش  رما  تلالج  هدناسانـش  اهنآ  هب  هک  نآ  رگم  دنتـسین  دنهاوگ ، نایم  نیا  رد  هک  یناگدیرفآ  هن  درمتم و 
ار و امش  تیعقوم  تفارـش  ار و  امـش  ماقم  ندوب  اجرباپ  ار و  امـش  هاگیاج  یتسار  یتسرد و  ار و  امـش  رون  تیمامت  ار و  امـش  نأش  یگرزب 

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


مردام و مردپ ، وا . هب  ار  امش  کیدزن  تلزنم  وا و  دزن  ار  امش  ندوب  صوصخم  وا و  شیپ  ار  امـش  تمارک  وا و  هاگـشیپ  رد  ار  امـش  تلزنم 
نامیا دیدروآ ، نامیا  امش  هچنآ  امش و  هب  نم  یتسار  هب  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امش  ادخ و  داب ، امش  يادف  منادناخ  ماییاراد و  ماهداوناخ و 

، مراد شنیب  تریصب و  امش  نافلاخم  یهارمگ  هب  امـش و  نأش  هب  مزرویم ، رفک  دیدیزرو  رفک  نادب  امـش  هچنآ  امـش و  نمـشد  هب  مراد و 
رد دیآ  یتشآ  رد  زا  امش  اب  هک  نآ  اب  مراد ، ینمشد  نانآ  اب  هتفرگ و  لد  هب  ار  ناتنانمـشد  يهنیک  متـسه ، امـش  ناتـسود  امـش و  رادتـسود 

دیدرک لاطبا  امـش  هچنآ  و  منادیم ، تباث  نم  دیدرک  تابثا  امـش  ار  هچنآ  مگنج ، رد  دشاب  گنج  رد  امـش  اب  هک  نآ  اب  میتشآ و  حـلص و 
و متسه ، اریذپ  منکیم و  لمحت  ار  امش  شناد  متسه ، فرتعم  امش  يرترب  لضف و  هب  مفراع و  امش  قح  هب  متسه ، امش  وریپ  منادیم ، لطاب 

تلود راظتنا  رد  امش ، رما  رظتنم  ماهدننکقیدصت . ار  امش  تعجر  نمؤم و  امـش  تشگزاب  هب  فرتعم و  امـش  هب  ماهدش ، ناهنپ  امـش  هانپ  رد 
، مکب لجوزع  هللا  یلا  عفشتسم  مکروبقب ، ذئاع  ذئال  مکل ، رئاز  مکب ، ریجتسم  مکرمأب ، لماع  هحفص 429 ] امش [ ، راتفگ  يهدنریگ  امش و 
مکدـهاش و و  مکتینالع ، مکرـسب و  نمؤم  يرومأ ، یلاوحأ و  لـک  یف  یتدارا  و  یجئاوح ، یتبلط و  ماـمأ  مکمدـقم  و  هیلا ، مکب  برقتم  و 

مکل یترـصن  و  عبت ، مکل  ییأر  و  ملـسم ، مکل  یبلق  و  مکعم ، هیف  ملـسم  و  مکیلا ، هلک  کـلذ  یف  ضوفم  و  مکرخآ ، مکلوأ و  و  مکبئاـغ ،
تنمآ مکریغ ، عم  مکعم ال  مکعمف  هضرأ . یف  مکنکمی  و  هلدـعل ، مکرهظی  و  همایأ ، یف  مکدری  و  مکب ، هنید  یلاعت  هللا  ییحی  یتح  ةدـعم ،
مهبزح نیطایـشلا و  توغاـطلا و  تبجلا و  نم  و  مکئادـعأ ، نم  لـجوزع  هللا  یلا  تئرب  و  مکلوأ ، هب  تیلوـت  اـمب  مکرخآ  تیلوـت  و  مـکب ،

امـش نامرف  يهدـننکارجا  نیفرحنملا  مکیف ، نیکاشلا  مکثرال ، نیبصاغلا  و  مکتیالو ، نم  نیقراـملا  و  مکقحل ، نیدـحاجلا  مکل ، نیملاـظلا 
هب امش  يهلیسو  هب  و  مبلطیم ، تعافش  ادخ  هاگرد  هب  امش  طسوت  هتفرگ و  هانپ  امش  روبق  هب  متسه ، امش  ریاز  هدوب ، هدنهانپ  امش  هب  متسه ،

، امـش راکـشآ  ناهن و  هب  نم  ماهداد . رارق  میاهراک  تالاح و  يهمه  رد  میاههتـساوخ  مجیاوح و  شیپاـشیپ  ار  امـش  و  میوجیم ، برقت  وا 
و متسه ، امش  میلـست  نآ  رد  امـش  هارمه  هب  و  ماهدراذگاو ، امـش  هب  ار  مروما  يهمه  و  مراد ، نامیا  امـش  رخآ  لوا و  امـش ، بیاغ  دهاش و 

تایح امـش  طسوت  ار  شنید  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  تسا  هدامآ  امـش  يارب  میرای  تسامـش و  وریپ  میأر  و  اریذـپ ، میلـست و  امـش  يارب  ملد 
، دهد يدنمناوت  تردق و  شنیمز  رد  دنک و  راکـشآ  شیرگداد  يارب  ار  امـش  و  دـنادرگزاب ، دوخ  نارود  رد  ار  امـش  دـشخبب و  يدـیدج 

نیتسخن ناسب  ار  امش  نیرخآ  یتسرپرس  تیالو و  مدروآ و  نامیا  امش  هب  امـش ، ریغ  اب  هن  تسا ، امـش  اب  طقف  تسا  امـش  اب  هک  یـسک  سپ 
؛ ناـنآ ياـهبزح  اهناطیـش و  توغاـط و  تبج و  زا  ناتنانمـشد و  زا  لاـعتم  دـنوادخ  يوـس  هـب  میوـجیم  يرازیب  و  مدوـمن ، لوـبق  اـمش 

امش يهرابرد  هدومن و  بصغ  ار  امش  ثرا  و  دندش ، جراخ  امش  تیالو  زا  و  هدش ، رکنم  ار  امـش  قح  هدرک ، متـس  امـش  هب  هک  ییاهنامه 
نیذـلا ۀـمئألا  نم  و  مکاوس ، عاطم  لـک  و  مکنود ، ۀـجیلو  لـک  نم  و  مکنع ، هحفـص 430 ] دـندش [ ، فرحنم  امـش  زا  هداتفا و  دـیدرت  هب 

رایخ نم  ینلعج  و  مکتعافش ، ینقزر  و  مکتعاطل ، ینقفو  و  مکنید ، مکتبحم و  مکتالاوم و  یلع  تییح  ام  ادبأ  هللا  ینتبثف  رانلا . یلا  نوعدی 
یف رکی  و  مکترمز ، یف  رشحی  و  مکیدهب ، يدتهی  و  مکلیبس ، کلسی  و  مکراثآ ، صتقی  نمم  ینلعج  و  هیلا ، متوعد  امل  نیعباتلا  مکیلاوم ،

یلهأ یسفن و  یمأ و  متنأ و  یبأب  مکتیؤرب . ادغ  هنیع  رقت  و  مکمایأ ، یف  نکمی  و  مکتیفاع ، یف  فرشی  و  مکتلود ، یف  کلمی  و  مکتعجر ،
و مکهنک ، حدملا  نم  غلبأ  و ال  مکئانث ، یـصحا  یلاوم ال  مکب . هجوت  هدصق  نم  و  مکنع ، لبق  هدحو  نم  و  مکب ، ءدـب  هللا  دارأ  نم  یلام  و 
هاگهیکت و ره  زا  لزنی و  مکب  و  هللا ، متخی  مکب  و  هللا ، حتف  مکب  رابجلا ، ججح  و  راربألا ، ةاده  و  رایخألا ، رون  متنأ  و  مکردق ، فصولا  نم 
ور نیا  زا  مرازیب . دـنناوخ ، یم  ارف  شتآ  يوس  هب  هک  یناـیاوشیپ  زا  امـش و  ریغ  زا  هدـنوش  تعاـطا  ره  دنتـسه و  امـش  ریغ  هک  يزیواتـسد 

و دنادرگ ، قفوم  امـش  زا  يربنامرف  هب  ارم  درادب و  راوتـسا  امـش  نید  یتسود و  تیالو و  رب  متـسه  هدنز  هک  یمادام  ارم  هراومه  دـنوادخ 
توعد نآ  يوس  هب  امـش  هچنآ  زا  دندرک  يوریپ  هک  ییاهنامه  دـهد ، رارق  امـش  ناتـسود  نیرتهب  زا  ارم  و  دـنک ، میزور  ار  امـش  تعافش 
تیاده امـش  تیاده  هب  دیامیپیم و  ار  امـش  هار  تسه و  امـش  راثآ  یپ  رد  هدننکوگزاب و  هک  دهد  رارق  یناسک  يهلمج  زا  ارم  و  دیدرک ،

امش تیفاع  نامز  رد  و  دسریم ، تموکح  هب  امش  تلود  رد  و  ددرگیم ، زاب  امش  نارود  و  ددرگیم ، روشحم  امش  هورگ  رد  و  ددرگیم ،
مناـج و مرداـم و  ردـپ و  ددرگ . نشور  شمـشچ  امـش  رادـید  هب  زیخاتـسر )  ) يادرف دـنبای و  رادـتقا  امـش  راـگزور  رد  دـندرگ و  فیرش 
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ره تفریذپ و  امش  زا  تخانش  یگناگی  هب  ار  وا  هک  ره  درک و  زاغآ  امش  هب  درک  هدارا  ار  ادخ  هک  ره  داب ، امـش  يادف  مییاراد  ماهداوناخ و 
ادیپ هار  امش  تقیقح  هنک و  هب  زگره  امش  حدم  اب  مرادن و  ار  امش  يانث  شرامش  تردق  نم ؛ نایلاوم  دش . امش  هجوتم  درک  دصق  ار  وا  هک 
رابج يادـخ  ياهتجح  ناحلاص و  تیادـه  ناـکین و  رون  امـش  و  مسریمن ، امـش  تلزنم  ردـق و  هب  زگره  امـش  فیـصوت  اـب  و  منکیمن ،
مکب و  ثیغلا ، هحفص 431 ] امـش [  ببـس  هب  دهدیم و  نایاپ  امـش  طسوت  هب  حاتتفا و  ار ) یتسه  ملاع   ) امـش يهلیـسو  هب  دنوادخ  دیتسه ،

و هتکئالم ، هب  تطبه  و  هلـسر ، هب  تلزنام  مکدنع  و  رـضلا ، فشکی  و  مهلا ، سفنی  مکب  و  هنذإب ، الا  ضرألا  یلع  عقت  نأ  ءامـسلا  کسمی 
هصغ و امش  يهلیسو  هب  و  دتفین ، شنامرف -  هب  زج  نیمز -  رب  ات  هتـشاد  هاگن  ار  نامـسآ  امـش  يهلیـسو  هب  و  دتـسرفیم ، ناراب  مکدج  یلا 

دزن دناهدمآ  دورف  نآ  هب  ناگتـشرف  هداتـسرف و  ورف  شناربمایپ  هب  هچنآ  و  دوشیم ، فرطرب  یگراچیب  ددرگیم و  لیاز  هدوشگ و  اههودنا 
. نیمألا حورلا  ثعب  کیخأ -  یلا  و  وگب : مکدج  یلا  ياج و  هب  دشاب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترایز  رگا  ناتدج و  يوس  هب  تسامش و 

لک لذ  و  مکلضفل ، رابج  لک  عضخ  و  مکتعاطل ، ربکتم  لک  عخب  و  مکفرشل ، فیرش  لک  أطأط  نیملاعلا ، نم  ادحأ  تؤی  مل  ام  هللا  مکاتآ 
. نامحرلا بضغ  مکتیالو  دحج  نم  یلع  و  ناوضرلا ، یلا  کلـسی  مکب  مکتیالوب ، نوزئافلا  زاف  و  مکرونب ، ضرألا  تقرـشأ  و  مکل ، ءیش 

یف مکحاورأ  و  داسجألا ، یف  مکداسجأ  و  ءامـسألا ، یف  مکؤامـسأ  و  نیرکاذـلا ، یف  مکرکذ  یلام ، یلهأ و  یـسفن و  یما و  متنأ و  یبأـب 
حور تردارب -  يوس  هب  مرکأ و  و  مکئامـسأ ، یلحأ  اـمف  روبقلا . یف  مکروبق  و  راـثآلا ، یف  مکراـثآ  و  سوفنلا ، یف  مکـسفنأ  و  حاورـألا ،
امـش تفارـش  ربارب  رد  یفیرـش  درف  ره  تسا ، هدادن  نایناهج  زا  کی  چیه  هب  هک  هداد  ار  یتاماقم  امـش  هب  دنوادخ  هدش . هتخیگنارب  نیمألا 

، تسا نتورف  امش  يرترب  لضف و  ربارب  رد  ییوگروز  رابج و  ره  و  تسا ، هداهن  ندرگ  امش  نامرف  ربارب  رد  یشکرس  ره  هدروآ و  دورف  رس 
زیاـف راگتـسر و  امـش  تیـالو  هب  ناراگتـسر  هتـشگ و  نشور  امـش  دوـجو  روـن  هب  نیمز  تسا و  راوـخ  لـیلذ و  امـش  ربارب  رد  يزیچ  ره  و 

ار نامحر  يادخ  مشخ  تسامش  تیالو  رکنم  هک  یـسک  دندرگیم و  راپـسهر  یهلا  تشهب  ناوضر و  يوس  هب  امـش  طسوت  هب  دناهتـشگ ،
اهمان و نایم  رد  امـش  ياهمان  ناروآدای و  رد  امـش  دای  داـب ؛ امـش  يادـف  مییاراد  ماهداوناـخ و  مناـج ، مرداـم ، مردـپ ، تسا . هدومن  مهارف 

امش ياههاگراب  راثآ و  نایم  رد  ناتراثآ  اهناج و  نایم  رد  امش  ياهناج  حاورا و  نایم  رد  امش  حاورا  و  داسجا ، نایم  رد  امـش  ياهدسج 
قدـصأ و  مکدـهع ، یفوأ  و  مکرطخ ، لجأ  مکنأش و  مظعأ  و  مکـسفنأ ، هحفـص 432 ] نیریـش و [  ناتیاهمان  ردق  هچ  سپ  روبق . نایم  رد 

قحلا و مکنأش  و  مرکلا ، مکتیجـس  و  ناسحالا ، مکتداع  و  ریخلا ، مکلعف  و  يوقتلا ، مکتیـصو  و  دـشر ، مکرمأ  و  رون ، مکمالک  مکدـعو ،
هیوأـم و و  هندـعم ، هعرف و  و  هلـصأ ، هلوأ و  متنک  ریخلا  رکذ  نإ  مزح ، ملح و  ملع و  مکیأر  و  متح ، مـکح و  مکلوـق  و  قـفرلا ، قدـصلا و 

تارمغ انع  جرف  و  لذلا ، نم  هللا  انجرخأ  مکب  و  مکئالب ، لیمج  یـصحأ  و  مکئانث ، نسح  فصأ  فیک  یـسفن ، یمأ و  متنأ و  یبأب  هاهتنم .
دسف ناک  ام  حلـصأ  و  اننید ، ملاعم  هللا  انملع  مکتالاومب  یـسفن ، یما و  متنأ و  یبأب  رانلا . نم  تاکلهلا و  فرجافـش  نم  انذقنأ  و  بورکلا ،

و ۀبجاولا ، ةدوملا  مکل  و  ۀضرتفملا ، ۀعاطلا  لبقت  مکتالاومب  و  ۀـقرفلا ، تفلتئا  و  ۀـمعنلا ، تمظع  و  ۀـملکلا ، تمت  مکتالاومب  و  انایند ، نم 
نخـس دیتسه . وگتـسار  هدعو  دروم  رد  افواب و  نامیپ  دهع و  هب  تبـسن  گرزب و  ناتماقم  تمظع و  اب  ناتنأش  یمارگ و  ناتناج  تاجردـلا 

و ییوکین ، امـش  تداع  شور و  یبوخ و  ریخ و  امـش  رادرک  يراکزیهرپ و  امـش  شرافـس  و  لامک ، دـشر و  ثعاب  ناـتنامرف  رون و  اـمش 
مزال یمتح و  مکح  امش  نخس  و  تسا ، ندرک  ارادم  یتسار و  قح و  امـش  نأش  و  يراوگرزب ، تمارک و  امـش  تشرـس  يوخ و  ناسحا و 

هـشیر نآ ، تسخن  يهیاپ  امـش  دوش  ریخ  زا  يدای  رگا  تسا ، روما  ندرک  راوتـسا  يرابدرب و  شناد و  امـش  يهدـیا  يأر و  و  تسا ، ارجالا 
تمعن منک و  فیصوت  ار  امش  يوکین  يانث  هنوگچ  داب ؛ امش  يادف  مناج  مردام و  مردپ ، دیتسه ، نآ  ماجنارـس  هاگیاج و  ندعم و  هخاش و 
هاگترپ يداو  زا  داد و  شیاشگ  ار  ام  تخس  هودنا  مغ و  زا  دروآ و  نوریب  يراوخ  زا  ار  ام  امش  طسوت  هب  دنوادخ  و  مرامشب ، ار  ناتيابیز 

تخومآ و ام  هب  ار  ام  نید  ملاعم  امـش  زا  يوریپ  يهلیـسو  دنوادخ  داب ؛ امـش  يادف  مناج  مردام و  مردپ ، داد . نامتاجن  شتآ  زا  يدوبان و 
تمظعاب و تمعن ؛ و  تشگ ، لماک  یهلا  مالک  امـش  يوریپ  یتسود و  تـالاوم و  هب  و  دومن ، حالـصا  دوب ، دـساف  اـم  ياـیند  روما  زا  هچنآ 
بجاو و یتـسود  دوـشیم و  هتفریذـپ  بجاو  تعاـط  امـش  تـالاوم  يوریپ و  يهلیـسو  هب  دیـشخب و  تـفلا  ییادـج  هـب  دـیدرگ و  هوـکش 
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ۀعافـشلا و  ریبکلا ، نأشلا  و  میظعلا ، هاجلا  و  لجوزع ، هللا  دـنع  مولعملا  ناـکملا  و  دومحملا ، ماـقملا  و  ۀـعیفرلا ، هحفـص 433 ] ياههجرد [ 
کنا ۀمحر ، کندل  نم  انل  به  و  انتیدـه ، ذا  دـعب  انبولق  عزت  انبر ال  نیدـهاشلا ، عم  انبتکاف  لوسرلا  انعبتا  تلزنأ و  امب  انمآ  انبر  ۀـلوبقملا .

نم قحبف  مکاضر ، الا  اهیلع  یتأی  ابونذ ال  لجوزع  هللا  نیب  ینیب و  نا  هللا ، یلو  ای  الوعفمل . انبر  دـعو  ناـک  نا  اـنبر  ناحبـس  باـهولا ، تنأ 
مکعاطأ نم  عیطم ، مکل  یناف  یئاعفـش ، متنک  و  یبونذ ، متبهوتـسا  امل  هتعاطب ، مکتعاط  نرق  و  هقلخ ، رمأ  مکاعرتسا  و  هرـس ، یلع  مکنمتئا 

ءاعفـش تدجو  ول  ینا  مهللأ  هللا . ضغبأ  دقف  مکـضغبأ  نم  و  هللا ، بحأ  دقف  مکبحأ  نم  و  هللا ، یـصع  دـقف  مکاصع  نم  و  هللا ، عاطأ  دـقف 
هدیدنـسپ و ماقم  الاو و  کیلع ، مهل  تبجوأ  يذلا  مهقحب  یئاعفـش ، مهتلعجل  راربألا ، ۀـمئألا  رایخألا ، هتیب  لهأ  دـمحم و  نم  کیلا  برقأ 
هب ام  اراگدرورپ ؛ تسامش . يارب  هدشهتفریذپ  تعافش  گرزب و  نأش  هوکـشاب و  هاج  ماقم و  نامحر و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  نیعم  هاگیاج 
زا سپ  ار  اـم  ياـهلد  اراـگدرورپ ؛ نـک . تـبث  ناـهاوگ  زا  ار  اـم  سپ  مـیدرک ، يوریپ  ربماـیپ  زا  مـیدروآ و  ناـمیا  ياهدرک  لزاـن  هـچنآ 
ام راگدرورپ  تسا  هزنم  كاپ و  ياهدنـشخب ، رایـسب  وت  هک  یتسار  هب  شخبب ، یتمحر  دوخ  بناج  زا  ام  يارب  نکم و  فرحنم  نامتیاده 

تیاضر زج  هک  تسا  یناهانگ  لاعتم  يادخ  نم و  نایم  هک  یتسار  هب  ادخ ، یلو  يا  دش . دهاوخ  ققحم  ام  راگدرورپ  يهدعو  تقیقح  هب 
شناگدنب لاح  تاعارم  روما و  ریبدت  هداد و  رارق  نیما  دوخ  زار  رب  ار  امش  هک  یسک  قح  هب  سپ  دربیمن ، نیب  زا  ار  اهنآ  امش  يدونشخ  و 

امش دینک و  ششخب  شزرمآ و  بلط  نم  ناهانگ  هب  تبسن  هک  داد ، رارق  دوخ  تعاط  اب  هتسویپ  نیرق و  ار  امش  تعاط  هدرپس و  امـش  هب  ار 
زا هک  ره  هدرب و  نامرف  ادخ  زا  عقاو  رد  درب  نامرف  امش  زا  هک  ره  متسه . امـش  رادربنامرف  عیطم و  تقیقح  هب  نم  سپ  دیـشاب ، نم  ناعیفش 
هک ره  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  عقاو  رد  درادب  تسود  ار  امش  سک  ره  تسا و  هدومن  نایصع  ادخ  زا  عقاو  رد  دنک  نایـصع  امـش  نامرف ) )
 - شاهدیزگرب تیب  لها  دمحم و  زج  وت  هب  رتکیدزن  یناعیفش  رگا  نم  ادنوادخ ؛ راب  هتشاد . نمشد  ار  ادخ  عقاو  رد  درادب  نمشد  ار  امش 

هحفـص ياهدرمـش [  مزال  دوخ  رب  ار  نآ  هک  اهنآ  قح  هب  سپ  مدادیم ، رارق  دوخ  ناعیفـش  ار  ناـنآ  متفاـییم  دـنراکوکین -  ناـیاوشیپ  هک 
یلع هللا  یلـص  و  نیمحارلا ، محرأ  کنا  مهتعافـشب ، نیموحرملا  ةرمز  یف  و  مهقحب ، مهب و  نیفراعلا  ۀلمج  یف  ینلخدت  نأ  کلئـسأ  [ 434

ناشقح نانآ و  هب  تفرعم  لها  هورگ  رد  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  [ . 277  ] لیکولا معن  هللا و  انبسح  و  اریثک ، ملس  و  نیرهاطلا ، هلآ  دمحم و 
ناـنابرهم نیرتناـبرهم  وت  هک  اریز  يزاـس ؛ دراو  دـناهتفرگ ، رارق  وت  تمحر  دروـم  ناـنآ  تعافـش  هب  هک  یناـسک  يهرمز  رد  یهد و  رارق 
تسا . يرگتیامح  بوخ  تسا و  هدنسب  ار  ام  دنوادخ  داب و  نانآ  رب  دایز  مالس  شکاپ و  نادناخ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  و  یتسه ،
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ص 182. یجنلبش : راصبالارون  281 و  ص 279 -  یکلام : غابصنبا  همهملا  لوصفلا  ، 314 ص 313 -  دیفم : داشرا  [ 10]
.342 ج 1 ص 341 -  رشبلا : رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  [ 11]

ص 243. یهتنملا : ۀمتت  [ 12]
ج 1 ص 343. رشبلا : رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  [ 13]

ص 244. یهتنملا : ۀمتت  [ 14]
ج 1 ص 344. رشبلا : رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  ج 2 ص 493 ، یبوقعی : خیرات  [ 15]

.44 ج 2 ص 42 -  رشبلا : رابخا  یف  رصتخملا  [ 16]
ص 246. یهتنملا : ۀمتت  یبوقعی ج 2 ص 499 ، خیرات  ، 43 ج 2 ص 42 -  رشبلا : رابخا  یف  رصتخملا  [ 17]

ج 50 ص 249. راونالاراحب : [ 18]
ج 2 ص 45. رشبلا : رابخا  یف  رصتخملا  254 و  ص 252 -  یهتنملا : ۀمتت  [ 19]

ص 740. ج 2 ، مالسلامهیلع : تیب  لها  لیاضف  يایرد  زا  ياهرطق  دنمشزرا  باتک  يهمجرت  زا  هتفرگرب  [ 20]
.741 ص 743 -  ج 2 ، مالسلامهیلع : تیب  لها  لیاضف  يایرد  زا  ياهرطق  [ 21]

. لامآلا یهتنم  [ 22]
ص 255 و 256. لامآلا : یهتنم  ص 614 ، هعیشلا ، هقیدح  همهملا ، لوصف  همغلا ، فشک  [ 23]

ص 686. هعیشلا : ۀقیدح  [ 24]
. نامه [ 25]
. نامه [ 26]

ص 688. ۀعیشلا : ۀقیدح  [ 27]
ص 149. ج 2 ، يدهاز : یضاق  موصعم  هدراهچ  [ 28]

.142 ص 141 -  ج 50 ، راونالاراحب : [ 29]
ص 129. ج 50 ، راونالاراحب : [ 30]
ج 2 ص 370. لامالا : یهتنم  [ 31]

ص 363. ج 2 ، لامالا : یهتنم  [ 32]
ص 37. نیقتملا : ۀیلح  [ 33]

ص 453. هیهبلا : راونا  همجرت  [ 34]
نیا رد  ار  ییاهزیچ  نم  دسیونیم : هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  زاغآ  رد  قودص  خیش  نارهت . قودصلا  ۀبتکم  پاچ  ص 609 ، ج 2 ، [ 35]

. نارهت پاچ  ص 3 ، ج 1 ، منادیم ؛ دوخ  يادخ  دوخ و  نیب  یعرش  تجح  ار  اهنآ  مهدیم و  اوتف  نآ  هب  هک  منکیم  رکذ  باتک 
. نارهت یملعا  تاروشنم  پاچ  ص 277 ، ج ، [ 36]

. نارهت پاچ  ص 95 ، ج 6 ، [ 37]
نتم و تهج  زا  تارایز و  نیرتحیحـص  دنـس  رظن  زا  هعماج  ترایز  تسا : هدومرف  ترایز  نیا  دروم  رد  هللا  همحر  یـسلجم  يهمالع  [ 38]

ياهفشاکم رد  دیامرفیم : یسلجم  همالع  ردپ  لوا  یسلجم  و  ص 144 .) ج 102 ، راونالاراحب : .) تسا تارایز  نیرتهب  تغالب ، تحاصف و 
ار هعماج  ترایز  دنلب  يادص  اب  فرشم و  هادف -  انحاورا  رصع -  ماما  تمدخ  داد ، خر  میارب  یلع  نانمؤمریما  ترـضح  رهطم  مرح  رد  هک 

نیا هب  تاقوا  رثکا  رد  نم  دـیوگیم : لوا  یـسلجم  هاگ  نآ  تسا . یترایز  بوخ  دـندومرف : ترـضح  نآ  تراـیز  ماـمتا  زا  سپ  مدـناوخ .
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نتم هدیسر و  مالسلاهیلع  نامزلا  بحاص  ریرقت  هب  تسا و  مالسلاهیلع  يداه  ماما  زا  ترایز  نیا  هک  تسین  یکـش  مراد و  تموادم  ترایز 
جح رفس  رد  یتشر  دمحا  دیس  دسیونیم : يرون  یجاح  موحرم  ج 5 ص 451 .) نیقتملا : ۀـضور   ) تسا تارایز  نیرتهب  نیرتلماک و  نآ 
امش دومرف : دومن و  شرافس  هعماج  ترایز  اروشاع و  ترایز  هلفان ، ندناوخ  هب  یمارگ  نآ  دش و  بایفرش  مالـسلاهیلع  رـصع  ماما  تمدخ 

هعماج دـیناوخیمن ؟ هعماج  ارچ  امـش  اروشاع . اروشاع  اروشاع  دـیناوخیمن ؟ اروشاع  ارچ  امـش  هلفان . هلفاـن  هلفاـن  دـیناوخیمن ؟ هلفاـن  ارچ 
(. 343 بقاثلا ص 342 ، مجن   ) هعماج هعماج 

. تسا هتشگیم  جراخ  نآ  زا  تعاس  سأر  هناشن  هب  هزیرگنس  دنچ  ای  کی  تعاس  کی  ره  رس  ینش  ياهتعاس  [ 39]
.206 ص 257 -  مالسلاهیلع : يداه  ماما  یناگدنز  [ 40]

. یسوط خیش  لاجر  [ 41]
ص 121. ج 2 ، راحبلا : ۀنیفس  ص 389 ، ج 4 ، بلاطیبا : لآ  بقانم  [ 42]

ص 24. ج 3 ، ریثا : نب  لماک  [ 43]
ص 157. ج 2 ، لامآلا : یهتنم  [ 44]

ص 94. ج 2 ، راونالاراحب : ص 57 . ج 7 ، هعیشلا : لئاسو  [ 45]
ص 82. ج 3 ، راونالاراحب : ص 150 . ج 27 ، هعیشلا : لئاسو  [ 46]

، مالسلامهیلع نیموصعم  تایاور  رد  مالسلاهیلع  رصع  ماما  روهظ  ياههناشن  ص 40 . ج 27 ، هعیشلا : لئاسو  ص 71 . لوقعلا : فحت  [ 47]
ص 63.

ص 25. یلماع ، رح  هیرشعانثا  [ 48]
يهیآ 75. هبوت ، يهروس  [ 49]

يهیآ 66. بازحا ، يهروس  [ 50]
يهیآ 62. ءاسن ، يهروس  [ 51]

. يزاجح اضرلادبع  دیس  یمالسا  داقتعا  لوصا  [ 52]
ص 429 و 430. ج 4 ، بوشآ : رهشنبا  بقانم  ص 512 . ج 1 ، یفاک : لوصا  ص 324 ، دیفم : داشرا  [ 53]

: هجامنبا حیحص  يدهملا ، باتک  ج 2  دووادیبا : حیحص  مالسلاهیلع ، يدهملا  یف  ءاجام  باب  ج 9  يذمرت : حیحص  هب  دوش  عوجر  [ 54]
باـتک یعفاـش ، فسوی  نب  دـمحم  فیلأـت  ناـمزلا  بحاـص  راـبخا  یف  ناـیبلا  باـتک  ةدوـملا ، عیباـنی  باـتک  يدـهملا ، جورخ  باـب  ج 2 

باتک رجحنبا ، فیلأت  هقرحملا  قعاوصلا  باتک  بیطخ ، هللادبع  نب  دمحم  فیلأت  حیباصملا  ةوکـشم  باتک  یجنلبـش ، فیلأت  راصبالارون 
نیدلالامک ینامعن ، میمهاربا  نب  دمحم  فیلأت  ۀبیغلا  باتک  ملسم ، حیحص  ۀمهملا ، لوصف  باتک  نابصلا ، دمحم  فیلأت  نیبغارلا  فاعسا 

ج 51 و 52. یسلجم : يهمالع  فیلأت  راونالاراحب  یلماع و  رح  نسح  نب  دمحم  فیلأت  ةادهلا  تابثا  قودص ، خیش  فیلأت 
دیفم ص 319. داشرا  ج 1 ص 505 ، یفاک : لوصا  [ 55]

ص 318. دیفم : داشرا  [ 56]
ص 304. ج 50 ، راونالاراحب : [ 57]

. دیفم خیش  داشرا  [ 58]
هیآ 111. فسوی ، يهروس  [ 59]

هک تسا  بوخ  هچ  تاوعدلا ص 277 . عمجم  ریبک »... لک  ریبک  ای   » تسا مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ياعد  نیا  روظنم  ارهاظ  [ 60]
. تسا لیمک  ياعد  يهزادنا  هب  ابیرقت  میناوخب ، هدش  هک  مه  راب  کی  يارب  ار  اعد  نیا 
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ص 150. نومکاحلا : هعیشلا و  زا  لقن  هب  ص 162 ، ناهفصا : عیشت  خیرات  [ 61]
ص 698. هعیشلا : ۀقیدح  [ 62]

ص 187. ج 2 ، يدهاز : یضاق  موصعم . هدراهچ  راونالا -  رهاظم  [ 63]
. لامآلا یهتنم  يدنوار ، جئارخ  [ 64]

. يدنوار جئارخ  [ 65]
. هدازدامع موحرم  هتشون   561 ص 567 : مالسلاهیلع : موصعم  هدراهچ  یناگدنز  زا  هتفرگرب  [ 66]

ص 235. ج 13 ، نایبلا : بیطأ  ریسفت  زا  لقن  هب  ص 5 ، ج 11 ، مولعلا : ملاوع  [ 67]
. دعب هب  ص 427  یسوط ، خیش  لاجر  [ 68]

.275 ص 50 -  دحللا : یلا  دهملا  نم  مالسلاهیلع  يرکسعلا  نسحلا  مامالا  [ 69]
. تسا هدش  رکذ  ۀبقنملا »  » مان اب  ص 424  ج 4 ، بقانم : باتک  رد  هلاسر  نیا  [ 70]

ص 41. ج 2 ، هعیشلا : نایعا  [ 71]
.661 ص 664 -  مجنپ : يهدیاف  لئاسولا ، كردتسم  يهمتاخ  باتک  رد  حرش  [ 72]

ص 285. ج 4 ، هعیشلا : فیناصت  یلا  هعیرذلا  [ 73]
ص 368. ج 2 ، راحبلا : ۀنیفس  ص 451 ، یشکلا : لاجر  [ 74]

ص 72. ج 18 ، هعیشلا : لئاسو  [ 75]
ص 325 و 326. مالسلاهیلع : يرکسعلا  مامالا  ةایح  ص 183 -  سوواط : نب  دیس  لئاسلا  حالف  [ 76]

. دنکیم لقن  دعب  هب  ص 262  ج 2 ، جاجتحا : باتک  رد  هللا  همحر  یسربط  همالع  ار  ثیدح  نیا  [ 77]
تایآ 78 و 79. هرقب ، يهروس  [ 78]

.262 ص 265 -  ج 2 ، یسربط : جاجتحا  زا  سابتقا  تایآ 159 و 160 ، هرقب ، يهروس  [ 79]
. مالسا یسمش  خیرات  ص 385  ج 2 ، یمالسا : موجن  تئیه و  [ 80]

. تسا هدمآ  هرقب  يهروس  يهیآ 102  رد  هتشرف  ود  نیا  مان  [ 81]
يهیآ 6. میرحت ، يهروس  [ 82]

يهیآ 109. فسوی ، يهروس  [ 83]
يهیآ 50. فهک ، يهروس  [ 84]

ص 256 و 266. ج 2 ، یسربط : جاجتحا  [ 85]
ص 355. يرولا : مالعا  [ 86]

.268 ص 267 ، ج 2 ، یسربط : جایتحا  [ 87]
ص 440. ج 4 ، بلاطیبا : لآ  بقانم  [ 88]

يهیآ 16. هبوت ، يهروس  [ 89]
ص 508. ج 1 ، یفاک : لوصا  [ 90]

(. تسا هدش  هتشون  دینج  دینجوبا ، ياج  هب  كردم  نیا  رد  ص 343 ) ج 2 ، دیفم : داشرا  يهمجرت  زا  سابتقا  [ 91]
ص 273. يربط : همامالا  لئالد  [ 92]

ص 218. ج 50 ، راونالاراحب : زا  سابتقا  [ 93]
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ص 592. هعیشلا ، ۀقیدح  [ 94]
ص 511. ج 1 ، یفاک : لوصا  [ 95]

ص 258. مالسلاهیلع : يرکسعلا  مامالا  ةایح  زا  لقن  هب  ص 341 ؛ يربکلا : ۀیادهلا  [ 96]
ص 580 و 581. لوقعلا : فحت  يهمجرت  [ 97]

.967 ص 969 -  مالسلامهیلع : موصعم  هدراهچ  يهریس  زا  هتفرگرب  [ 98]
رگا اهنآ  دوشیم . رتشیب  نایعیش  هب  تبسن  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  نایتوغاط  راشف  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  زا  روظنم  [ 99]

. دینک پچ  تسد  رد  ار  اهرتشگنا  ام ، رما  روهظ  ات  سپ  دنریگیم . رارق  رطخ  رد  دنوشیم و  هتخانش  دشاب  ناشتسار  تسد  رد  ناشرتشگنا 
]

يهمالع « ) دحللا یلا  دهملا  نم  مالـسلاهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  مامالا   » باتک زا  هدافتـسا  اب  ص 52 -  ج 6 ، یسوط : خیـش  بیذهت  [ 100]
.278 ص 280 -  ینیوزق ،)

ح 1. ص 59 ، ج 102 ، راحب : زا  لقن  هب  ص 769 ، ج 2 ، مالسلامهیلع ، تیب  لها  لئاضف  يایرد  زا  ياهرطق  [ 101]
ص 326. ج 50 ، راونالاراحب : هب  دوش  عوجر  دوب . هللا  یلع  دمتعملا  نامز  نآ  رد  هفیلخ  هدوب و  وا  رالاسهپس  هفیلخ و  ردارب  قفوم  [ 102]

ص 243 مود ، پاچ  یسوط : نسح  نب  دمحم  فیلأت  ۀبیغلا  باتک  ص 2 و 34 و 343 و 366 . ج 51 ، راونالاراحب : هب : دوش  عوجر  [ 103]
ج 6 و 7. ةادهلا ، تابثا  باتک  و  . 214 - 

ص 424. نیدلا : لامکا  [ 104]
هیآ 81. ءارسا : هروس  [ 105]

هیآ 18 و 19. نارمع ، لآ  هروس  [ 106]
هیآ 5 و 6. صصق ، هروس  [ 107]

424 و ص 433 -  ج 2 ، قودـص : خیـش  نیدـلا  لامکا  تساهنآ : زا  هک  میدرک  لـقن  ددـعتم  عباـنم  زا  ترـضح  تدـالو  ناتـساد  [ 108]
.13 ص 28 -  ج 51 ، راونالاراحب :

.24 يهیآ 26 -  میرم ، يهروس  [ 109]
.31 هیآ 29 -  میرم ، هروس  [ 110]

ۀهزن یفنح و  يوــلهد  شیجلا ، زیهجت  زا  لــقن  هـب  ص 56 ، ینودـیرف : رتکد  همجرت  تداهـش ، اـت  تدـالو  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  [ 111]
ص 227. ج 2 ، سلاجملا :

ج 51 ص 28. راونالاراحب : [ 112]
ج 104 ص 126. راونالاراحب : [ 113]

ص 121. ج 104 ، راونالاراحب : [ 114]
ص 431. ج 2 ، نیدلا : لامکا  [ 115]
ص 432. ج 2 ، نیدلا : لامکا  [ 116]
ص 432. ج 2 ، نیدلا : لامکا  [ 117]

ات دنداهنیم  یلاخ  ار  ییاهرطـس  یلاؤس ، ره  يارب  دنتـشونیم و  نآ  رب  ار  شیوخ  ياهلاؤس  نارادتـسود ، هک  دوب  ياهمان  عیقوت :» [ » 118]
ماما ار  باوج  نایعیش و  ار  لاؤس  هک  اههمان  هنوگ  نیا  هب  حالطـصا  رد  عیقوت ، يهژاو  نیاربانب ، دراد . موقرم  اجنآ  ار  لاؤس  ره  باوج  ماما ،

اههمان هنوگ  نیا  رد  نوچ  تسا و  نآ  نایاپ  زا  سپ  همان  هب  يزیچ  ندوزفا  يانعم  هب  زین  تغل  رد  و  دنتفگیم . دوب  هتشاد  موقرم  مالسلاهیلع 
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. تسا هدش  هتفگ  عیقوت » ، » دشیم هتشاگن  نآ  رب  ییاهرطس  رد  باوج  دوب و  هتشون  رفن  کی  ار  لاؤس 
ص 434. ج 2 ، نیدلا : لامکا  [ 119]

هللا تیآ  يهتشون   172 ص 203 -  روهظ : ات  تدالو  زا  مالـسلاهیلع  يدـهم  ماما  باتک  زا  هتفرگرب  ص 435 ، ج 2 ، نیدلا : لامکا  [ 120]
. هللا همحر  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  دیقف 

ص 242. یسوط : خیش  فیلأت  ۀبیغلا  ص 360 و 361 . ج 51 ، راونالاراحب : [ 121]
ۀمهملا ص 271. لوصف  [ 122]

. فرصت یکدنا  اب  مالسا ، رد  هعیش  باتک  زا  هتفرگرب  [ 123]
...(. طمخ لکأ  یتاوذ  يهیآ 16 ...( ، ءابس ، هروس  [ 124]

ص 214. یسوط : خیش  ۀبیغلا  باتک  ص 423 و  قودص : خیش  نیدلا  لامکا  [ 125]
يهیآ 102. تافاص ، يهروس  [ 126]

. دوش هعجارم  ، 42 ، 40 ، 37 تایآ 4 ، فسوی ، هروس  هب  [ 127]
يهیآ 60. ءارسا ، يهروس  [ 128]

ص 49. ج 3 ، ریثکنبا : ریسفت  ص 100 و  ج 15 ، نایبلا : حور  ص 306 . ج 5 ، روثنملا : ردلا  [ 129]
. دوش هعجارم  یخیرات  بتک  ریاس  ماشهنبا و  هریس  هب  [ 130]

ص 179. ج 43 ، راونالاراحب : [ 131]

ص 206. ج 42 ، راونالاراحب : [ 132]

ص 364. ج 44 ، راونالاراحب : [ 133]
. تسا هدمآ  یب » هبتشی  ال  « » یب لثمتی  ال   » ياج هب  ردصم ، رد  ص 211 ، ج 61 ، راونالاراحب : [ 134]

هک دوـب  یعدـم  غورد ، هب  یبلطهاـج  يهزیگنا  هب  یـسابع و  میژر  کـیرحت  هب  هک  دوـب  رفعج  نیغورد  تماـما  هب  هراـشا  هلمج ، نیا  [ 135]
. تسا هدیسر  وا  هب  مالسلاهیلع  يرسکع  ترضح  شردارب ، زا  سپ  تماما 

ص 12. ج 51 ، راونالاراحب : [ 136]
هللا تیآ  يهتشون   172 ص 203 -  روهظ : ات  تدالو  زا  مالـسلاهیلع  يدـهم  ماما  باتک  زا  هتفرگرب  ص 435 ، ج 2 ، نیدلا : لامکا  [ 137]

. هللا همحر  ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  دیقف 
ص 392. یقارن : موحرم  نئازخ  [ 138]
ص 391. یقارن : موحرم  نئازخ  [ 139]
ص 392. یقارن : موحرم  نئازخ  [ 140]

. دمآ دهاوخ  شخب  نیمه  رد  رتابیز  نایب  هب  لیصفت و  اب  ابیز  ناتساد  نیا  [ 141]
ص 17. ملعلانبا : سیونتسد  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  يهمان  یگدنز  ص 388 و  یلوفزد : ملعلانبا  تابختنم  [ 142]

«. میامن باختنا  ار  تیفاع  هک  دنک  ماییامنهار  ات  منکیم  ریخ  بلط  شتمحر  ببس  هب  ادخ  زا  « ؛ ینعی [ 143]
محرا يا  تتمحر  قح  هب  امرف ، رود  یناطیـش  ياههسوسو  و  تشحو ) سرت و  ای   ) يزوتهنیک مغ و  مه و  زا  ارم  اراگدرورپ ! : » ینعی [ 144]

«. نیمحارلا
«. سرب ام  دایرف  هب  اهنآ  قح  هب  و  امرف ، محر  ام  یناوتان  رب  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ ! : » ینعی [ 145]

.23  - ص 32 هیشعرم : تافرشت  [ 146]
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. قپچ پیپ ، لیبس : [ 147]
. فجن البرک و  نیب  فصن  ینعی  [ 148]

. مرن رایسب  هسام  نش و  ینعی  لمر  [ 149]
. تسا هناخدور  کچوک  رهن  يانعم  هب  هلجد و  رغصم  هک  لیجد  ریش  ینعی  [ 150]

. هچخیرات نیا  شراگن  زا  لبق  روظنم  [ 151]
ص 115. بیغ : ملاع  زا  ییاههنزور  [ 152]

رد مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یـسک  يو  تسا . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نایوار  نارای و  زا  هفوک و  لـها  زا  دـشار  نب  نسح  [ 153]
. بابحالا ۀفحت  دوب . هعیش  هتسجرب  لاجر  زا  وا  تسا  هدرک  اعد  هرارز  نب  نیسح  شردارب  وا و  تیصخش 

. تسا روصنم  نب  دیزی  رتخد  دیشرلا ، نوراه  گرزبردام  یسابع و  يدهم  ردام  [ 154]
ص 752. مسق 3 ، كولملا : لسرلا و  خیرات  ص 118 و  ج 10 ، يربط : خیرات  [ 155]

ص 218. مالسلااهیلع : ءارهزلا  ملظت  ص 206 . یسوط : خیش  یلاما  [ 156]
هلبق و باب  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  يو  تسا . مالسلاهیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یشرق  دیلو  نب  مساق  مان  هب  يرامع  یلعوبا  [ 157]

. یلیبدرا تاورلا  عماج  تسا ، هدرک  لقن  ییاهتیاور  تارایز  رد  همعطا و  حیابذ و  رد  لفاون و  تقو  رد  دجاسم و  تلیضف 
ص 82. هلسلس 2 ، مالسلاهیلع : نیسحلا  ۀنیدم  [ 158]

ص 394. ج 45 ، راونألاراحب : [ 159]
میهاربا نب  دـمحم  درک و  جورخ  ساـبعینب  تلود  رب  قارع  رد  يرجه  لاس 199  هب  ینابیشلاروصنم » نب  يرـسلا   » مان هب  ایارـسلاوبا  [ 160]

دوواد و نب  نامیلس  نب  دمحم  هب  هنیدم  رد  دوب و  هارمه  وا  اب  زین  ییابطابطنبا  هب  فورعم  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  نسحلا  نب  لیعامـسا  نب 
دومن و بوـلغم  ار  اـهنآ  درک و  هلمح  دـندوب  بلاـطیبا  لآ  زا  اـهنآ  یـضعب  هک  یـسوم  نب  نیز  رفعج و  نب  دـمحم  نب  یلع  هب  هرـصب  رد 
، ایارـسلاوبا تفگ . دوردـب  ار  یگدـنز  انثا  نیا  رد  وا  تفرگیم . تعیب  درکیم و  توعد  ابطابطنبا  يارب  ار  مدرم  يو  تفرگ . الاب  شراـک 

جورم تشادهاگن . ظوفحم  ار  دوخ  تعامج  تشاذگ و  وا  ياج  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  ییحی  نب  دمحم  نب  دـمحم 
ج 3 ص 438. بهذلا :

ص 549. خیراوتلا : بختنم  [ 161]
ص 440. ج 4 ، بهذلا : جورم  [ 162]
ص 439. ج 4 ، بهذلا : جورم  [ 163]

ص 578. راحبلا : ۀنیفس  ص 315 ، ج 48 ، راونألاراحب : [ 164]
.194 ص 193 -  البرک : خیرات  ص 203 . نیبلاطلا : لتاقم  [ 165]

لاس 236. ثداوح  ریثانبا  يربط ، [ 166]
رحبت خـیرات  ملع  رد  هدوب ،  623 یسابع 640 -  هفیلخ 36  رـصنتم  هناخباتک  نزاخ  یعاسنبا »  » هب فورعم  بجن  ایلع  نب  نیدـلاجات  [ 167]

هب هریغ  و  ءارزولا » رابخا  «!، » دادغب ةاضق  رابخا  «، » طبرلا رابخا  «، » ءافلخلا رابخا  «، » جالحلا رابخا   » مان هب  دراد  يدایز  تافیلأت  تشاد  لماک 
ج 5 ص 365. بدالا : ۀناحیر  تسا . هتفای  تافو  لاس 674 

سیدارف هربـقم  رد  هدرک و  توـف  قـشمد  رد  لاس 1019  لوألا » راثآ  لودـلا و  راـبخا  خـیرات   » بحاـص یناـمرق  فسوی  نب  دـمحا  [ 168]
ج 3 ص 288. بدألا : ۀناحیر  دیدرگ . نوفدم 

ص 161. ج 1 ، بدالا : ۀناحیر  [ 169]
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ص 217. مالسلااهیلع : ارهزلا  ملظت  ص 209 . یسوط : خیش  یلاما  [ 170]
ص 404. ج 45 ، راونألاراحب : [ 171]

هد لکوتم  يو  رظنم  تحابق  تلع  هب  دوب  ظحاجرحب  نب  رمع  لکوتم  نارـسپ  ملعم  نیتسخن  یمق ، ثدحم  یهتنملا » ۀمتت   » لقن هب  انب  [ 172]
زتعم و نم  رـسپ  ود  هک  دیـسرپ  يو  زا  لکوتم  يزور  داد . رارق  وا  ياج  هب  ار  تیکـسنبا  تشاذگ و  رانک  ار  وا  دیـشخب و  وا  هب  رانید  رازه 

دوخ ياپ  ریز  رد  كارتا  ار  وا  ات  داد  ناـمرف  لـکوتم  ینیـسح . لـئاضف  لـقن  هب  درک  عورـش  تیکـسنبا  نیـسح . نسح و  اـی  دـنرتهب  دـیؤم 
زا تسا  رتهب  مالسلاهیلع  یلع  مداخ  ربنق  تفگ : لکوتم  باوج  رد  یلوق  هب  درک . تافو  ببـس  نامه  هب  دندیلامب و  ار  شمکـش  دندنکفا و 

. دـنتفگیم تیکـسنبا  ار  وا  تمه  توکـس و  ترثک  تهج  هب  ار  وا  دندیـشک ، نوریب  افق  زا  ار  شناـبز  درک  رما  لـکوتم  وت . نارـسپ  وت و 
(. ص 236 یهتنملا : ۀمتت  )

طباور تشاد  یلع  لآ  هب  تبحم  هک  لکوتم  رـسپ  رـصتنم  اب  ود - تفریم ، ـالبرک  هب  هنابـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  نایعیـش  اـب  کـی - [ 173]
. دشیم زیاج  يو  سوماق  رد  لکوتم  نعل  هجیتن  رد  دنادیم  زیاج  ار  دیزی  نعل  هک  دوب  فورعم  هس - تشاد . زومرم 

ص 636. ج 1 ، راحبلا : ۀنیفس  [ 174]

ص 395. ج 45 ، راونألاراحب : [ 175]
سوبحم لکوتم  نادنز  رد  یتفوکب  درم  نیا  هدش و  طبض  هس  ره  فلا ، نودب  ینانش  ای  نون ، اب  ینانشا  ای  یناتشا ، نیـسح  نب  دمحم  [ 176]

. هدوب
. نییبلاطلا لتاقم  ص 240 . یهتنملا : ۀمتت  [ 177]

ص 397. ج 45 ، راونألاراحب : [ 178]

ص 398. ج 45 ، راونألاراحب : [ 179]
ص 190. ج 2 ، بوشا : رهشنبا  بقانم  [ 180]

ص 134. البرک : یئایفارغج  [ 181]
ص 150. نومکاحلا : ۀعیشلا و  [ 182]
يهیآ 28. نارمع ، لآ  يهروس  [ 183]

يهیآ 106. لحن ، يهروس  [ 184]
يهیآ 28. رفاغ ، يهروس  [ 185]

يهیآ 195. هرقب ، يهروس  [ 186]
يهیآ 18. صصق ، يهروس  [ 187]

.23  / 12 لامعلا : زنک  هرامش 2145 . ج 2 ، یملید : سودرف  [ 188]
ص 410. نییبلاطلا : لتاقم  ص 287 . بلاطلا : ةدمع  [ 189]

.162 ص 172 -  ناهفصا : عیشت  خیرات  زا  هتفرگرب  [ 190]
ص 157. ارماس : يامیس  زا  لقن  هب  ص 22  ارماس : يهچخیرات  [ 191]

ص 217 و 218. ج 12 ، هسدقملا : تابتعلا  ۀعوسوم  [ 192]
ص 23. ارماس : يهچخیرات  [ 193]

ص 154 و 155. ارماس : يامیس  زا  لقن  هب  ص 39 و 40  ج 1 ، ءاربکلا : رثأم  [ 194]
. دعب هب  ص 463  ج 5 ، یمالسا : گرزب  فراعملاةرئاد  [ 195]
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ص 403. ج 1 ، [ 196]
ص 159. ارماس : يامیس  [ 197]

.58 ص 68 -  ارماس : يامیس  [ 198]
ص 39. ج 1 ، ءاربکلا : رثأم  [ 199]

. يدوعسم خیرات  بهذلا . جورم  زا  لقن  هب  ص 47  نیشیپ : كردم  [ 200]
رثآم زا  ار  زاجعا  تیاور  نآ  زا  ياهصـالخ  اـم  دـینک ، هعلاـطم  لاـمآلا و ... یهتنم  راونـالاراحب و  رد  دـیناوتیم  ار  ثیدـح  لیـصفت  [ 201]

. میدرک لقن  ص 50  ج 1 ، ارماس ، خیرات  یف  ءاربکلا 
. يزیربت بئاص  [ 202]

ص 51 ج 1 ، ك ، ر . تسا ، هتخاس  رصق  نیا  فیصوت  صوصخم  ار  ارماس  خیرات  شباتک  زا  هحفص  هللا 14  همحر  یتالحم  موحرم  [ 203]
. دعب هب 

. يروباشین مایخ  [ 204]
ياهرهـش زا  یکی  لیجد  یخـسرف  هد  رد  ییاتـسور  مسا  تسا ، فلتخم  ياهاج  رد  اتـسور  نیدـنچ  ماـن  هک  نیا  رب  هوـالع  قسوج ، [ 205]

. دشابیم زین  ینونک  يارماس  ناتسا 
زا لـقن  هب  تسا ، هدـش  هدرب  ماـن  اـهدابآ  بارخ  نیا  زا  رگید  یلیخ  اـجنآ  رد  ، 78 ص 46 -  ج 1 ، ارماس : خـیرات  یف  ءاربکلا  رثأـم  [ 206]

.63  - 58 ارماس : يامیس 
ص 152 و 153. ارماس : يامیس  زا  لقن  هب  ، 29 ص 60 -  ارماس ، مسق  تابتعلا : ۀعوسوم  [ 207]

ص 83. يزاریش : ظفاح  هجاوخ  ناوید  [ 208]
. دعب هب  ص 84  يهرامش 51 ، هزوح : يهلجم  [ 209]

راداو ار  راوگرزب  نآ  هک  دنادیم  یمهم  للع  زا  گرزب ، يازریم  موحرم  ناگداون  زا  يزاریش ، یضر  دیس  هللا  ۀیآ  ار  فده  هس  نیا  [ 210]
يهلجم دیرگنب : دوب ، ازریم  فده  نیرتمهم  نیا  نم ، رظن  هب  : » دیامرفیم موس  فدـه  صوصخ  رد  تخاس و  ارماس  هب  فجن  زا  ترجه  هب 

اب رادید  هعومجم  رد  ار  گرزب  يازریم  یگدـنز  حرـش  دـیناوتیم  تسا ، ناشیا  زا  زین  اهترابع  نیع  ص 35 و  ، 51 هرامش 50 -  هزوح ،
. دیناوخب يهرامش 7  راربا 

يهمدقم زا  لقن  هب  ص 3 ، يزاریش ، يازریم  تلحر  درگلاس  نیمدصکی  تبـسانم  هب  یمالـسا  يروهمج  يهمانهژیو  اوتف ، يهسامح  [ 211]
ص 134. ج 1 ، بساکم ،

ص 25. يژر ،» دادرارق   » زا لقن  هب  ص 194  ، 51 هرامش 50 -  هزوح ، هلجم  [ 212]
..... ص 241 و تاقحلم ، يزاریش » يازریم   » زا لقن  هب  ص 199 ، نامه ، [ 213]

... ص 42 و وکابنت » زوریپ  راکیپ   » زا لقن  هب  ص 199 ، نامه ، [ 214]
ص 42. ، 51 يهرامش 50 -  هزوح : يهلجم  [ 215]

. فرصت یکدنا  دایز و  صیخلت  اب  دعب ، هب  ص 85  ، 51 هرامش 50 -  هزوح : هلجم  [ 216]
ص 80. ج 1 ، لاجرلا : فراعم  زا  لقن  هب  ص 124 ، ، 51 يهرامش 50 -  هزوح : هلجم  [ 217]

ص 124. ، 51 هرامش 50 -  هزوح : يهلجم  [ 218]
ص 128. ج 23 ، هعیشلا : نایعا  [ 219]

ص 439. ج 1 ، رشبلا : ءابقن  [ 220]
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.133 ص 127 ، ، 51 هرامش 50 -  هزوح : يهلجم  [ 221]
ص 321. ج 3 ، ارماس : خیرات  [ 222]

، يراصنا یلع  دمحم  رـشان  رعـشلا ، نآرق  زین  و  تیوک ، توریب -  1400 ق ، ات 1980 م -  همدقم ، ریبکلا ، يرزالا  ناوید  دـیرگنب ؛ [ 223]
ص 88. و ج 2 ، ص 143 ، ج 1 ، عیشت ، فراعملاةرئاد  نینچمه  همدقم ،

هدرک و شومارف  ار  یقاب  هتـشاد و  رظن  نآ  زا  دـلج  کی  هب  اهنت  هک  ارماـس ، خـیرات  ناونع  ریز  ص 36 ، ج 4 ، عیـشت : فراعملاةرئاد  [ 224]
. دناهتشادن رگید  دلج  زا 9  يربخ  ییوگ 

هدزناپ خیرات  نیا  فیلأت  رد  مردپ  دسیونیم : اجنآ  رد  فلؤم  مرتحم  رـسپ  یقرواپ ، ص 349 ، ج 3 ، ارماس : خـیرات  یف  ءاربکلا  رثأم  [ 225]
. تسا هتفای  تغارف  نآ  زا  هک  يرمق ) ات 1360  لاس 1345  زا   ) تسا هدرک  شالت  یعس و  لاس 

ص 328. ج 2 ، ارماس : خیرات  [ 226]

ص 329. ج 2 ، ارماس : خیرات  [ 227]
ص 330. نامه ، [ 228]

. رشبلا ءابقن  زین  ص 330 و  ج 2 ، ارماس : خیرات  یف  ءاربکلا  رثأم  [ 229]
ص 331. نامه ، [ 230]

. رشبلا ءابقن  زین  ص 331 و  نامه ، [ 231]
. ءارسلا عیاش  زین  و  ص 332 ، نامه ، [ 232]

. رشبلا ءابقن  زین  و  نامه ، [ 233]
. رشبلا ءابقن  ءارسلا و  عیاشو  زین  ص 333 و  نامه ، [ 234]

. ءارسلا عیاشو  رشبلا و  ءابقن  زین  و  ص 333 ، نامه ، [ 235]

. ءارسلا عیاشو  رشبلا و  ءابقن  زین  و  ص 334 ، نامه ، [ 236]
ص 335. ج 2 ، ارماس : خیرات  یف  ءاربکلا ، رثأم  [ 237]

ار ارماس  هزوح  ناگرزب  زا  راوگرزب  زا 142  ، 533 ص 512 -  لبقتسملا ، رضاحلا و  یـضاملا و  نیب  قارعلا  زین  و  ص 329 ، نامه ، [ 238]
. تسا هدرب  مان 

ص 534. لبقتسملا : رضاحلا و  یضاملا و  نیب  قارعلا  [ 239]
ص 225. ج 3 ، هعیرذلا : [ 240]

.213 ص 179 -  ارماس : يامیس  باتک  زا  سابتقا  [ 241]
باوت رفعج  وا  هب  تسین . بوخ  ریبعت  نیا  دنتـشاد ، نایب  دوخ  هقف  سرد  رد  هللا  همحر  یـشعرم  یفجن  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  هچنآ  رب  اـنب  [ 242]

. دوب هدرک  هبوت  وا  هک  ارچ  دییوگب ،
ص 10. ج 31 ، ۀیعیشلا : ۀیمالسالا  فراعملاةرئاد  [ 243]

ج 31 ص ۀیعیشلا : ۀیمالـسالا  فراعملاةرئاد  ص 235 ، ج 1 ، ارماس : خـیرات  ص 5 . و ج 10 ، ص 37 ، ج 2 ، ۀعیـشلا : نایعا  عبانم : [ 244]
.10

. دعب هب  زا ص 109  نامه ، ك ، ر . تسا ، هدش  هدرب  مان  ارماس  لصف  هرهاطلا ، ةرتعلا  دهاشم  باتک  رد  ناگرزب  نیا  زا  [ 245]
ص 379. ج 3 ، لاجرلا : سوماق  خیش ، یلاما  رب  هوالع  [ 246]

. دادغب خیرات  زا  لقن  هب  ص 304  ج 2 ، ارماس : خیرات  یف  ءاربکلا  رثأم  [ 247]
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ص 304. ج 2 ، ءاربکلا ، رثأم  [ 248]
ص 218. ج 1 ، لاجرلا : سوماق  ص 314 و ص 205 . ج 2 ، ءاربکلا : رثأم  [ 249]

. تسا هتفر  نخس   248 ، 242 ص 227 ، ج 2 ، ارماس ، خیرات  رد  بیترت  هب  نت  هس  نیا  زا  [ 250]
میدرک رکذ  ار  یتسرهف  اهنت  ام  هک  تسا  هتفر  نخس  لیـصفت  هب  دعب  هب  ص 68  ارماس ، يهچخیرات  رد  زین  رفن  نیا 11  صوصخ  رد  [ 251]

. میدیشوپ مشچ  یلیخ  رکذ  زا  هک  نانچمه 
بلقلا و یـسق  رگـشروش  هانگیب و  ناملـسم  اهدص  لتاق  نید  مرخ  کباب  نوچ  يدارفا  هک  تسین  هدیـشوپ  ص 93 . ج 1 ، ریدـغلا : [ 252]

كاخ هریت  هب  رـس  نیمزرـس  نآ  رد  دناهدش و  هتـشک  ارماس  رد  هک  ییاجنآ  زا  یلو  دـیمان  ارماس  ناگراتـس  زا  دوشیمن  ار  رایزام  نیـشفا و 
(. 147 ص 143 -  ارماس : يامیس  زا  هتفرگرب  . ) میدروآ زین  ار  اهنآ  مان  ارماس  يهچخیرات  زا  لقن  هب  زین  ام  دناهدیشک ،

نسح دیـس  يدورهاـش 4 -  نـسحم  دیـس  یفرـشا 3 -  داوجلادـبع  خیـش  یناـمحر 2 -  دوـمحم  خیـش   - 1 زا : دــنترابع  دارفا  نـیا  [ 253]
. يدورهاش

ص 241. لامآلا : یهتنم  زا  لقن  هب  ص 53  ارماس : يهچخیرات  [ 254]
ص 552. نییبلاطلا : لتاقم  يهمجرت  [ 255]

. دعب هب  ص 553  نیشیپ ، كردم  نامه  [ 256]
ص 587. نامه ، ك : ر . تسا ، یندناوخ  رایسب  هک  تسا  هدروآ  نییبلاطلا » لتاقم   » يهدنسیون ار  همان  نیا  زا  ییاهتمسق  [ 257]

(. 66 ص 64 -  ارماس : يامیس  زا  لقن  هب   ) ص 588 نیشیپ ، كردم  [ 258]
: ةرربلا مارکلا  . 227  / 1 هطوطبنبا : يهمانرفس  . 535  - 536  / 2: یبوقعی خیرات  تاحفص . رثکا  ارماس ، خیرات  . 43  / 2 هعیشلا : نایعا  [ 259]

رثکا ارماس : نأش  یف  ارـسلا  حیاشو  تاحفـص . رثکا   / 1 ءارماس : مسق  ۀسدقملا ، تابتعلا  ۀـعوسوم  . 423  / 2 نینمؤملا : سلاجم  . 714  / 2
یکدنا اب   94 ج 1 ص 92 -  عیـشت : فراعملاةریاد  زا  هتفرگرب  . ) 108  - 101 ةرهاطلا : ةرتعلا  دهاشم  . 316  / 3 نایعالا : تایفو  تاحفص .

(. فرصت
. ناریو تشهب  ارماس  يهوزج  زا  هتفرگرب  [ 260]

.36 رون ، هروس  [ 261]
يهیآ 36. رون ، يهروس  [ 262]
يهیآ 8. فص ، يهروس  [ 263]

.552 ریبکلا : رازملا  زا  لقن  هب   992 همجرت :) اب  یبیج   ) هیدهم يهفیحص  [ 264]
.660 ریبکلا : رازملا  413 و  رئازلا : حابصم  زا  لقن  هب   997 همجرت :) اب  یبیج   ) هیدهم يهفیحص  [ 265]

پاچ یبیج ،) يهمجرت  اب   ) هیدهم يهفیحـص  مق ، قذاح -  رـشن  دادرم 1384 ، متـشه  پاچ  يریزو ،) همجرت  اب   ) هیدهم يهفیحـص  [ 266]
. مق قوثو -  رشن  راهب 1385 ، لوا 

يهیآ 53. بازحا ، يهروس  [ 267]
.418 رئازلا : حابصم  زا  لقن  هب   614 هیدهم : يهفیحص  [ 268]

ص 657. نیمألا : دلبلا  ص 82 . تاوعدلا : جهم  [ 269]
.657 نیمألا : دلبلا  . 82 تاوعدلا : جهم  [ 270]

.227 ناماما : يهناخافش  [ 271]
ص 133. ناماما : يهناخافش  [ 272]
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هدـش تیاور  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ام ، يالوم  زا  تونق ، ياعد  نیا  دـسیونیم : مراـکملا » لاـیکم   » باـتک رد  [ 273]
رب نکیل -  تسا ، هدرک  رکذ  مالـسلامهیلع  ناماما  تونق  ياهاعد  باـب  رد  تاوعدـلا » جـهم   » باـتک رد  هللا  همحر  یـسوط  حیـش  و  تسا ،

ياراد صوصخم و  هژیو و  تاقوا  رد  تسا  رتهب  هچرگ  درادـن ؛ قلعت  یـصاخ  تقو  هب  اعد  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  تایاور  یخرب  ساـسا 
لماک هژیو و  يرثا  ياراد  اعد  نیا  هک  دـیآیم  رب  تاـیاور  رگید  هللا و  همحر  سوواـط  نب  دیـس  تیاور  زا  دوش . هدـناوخ  رتشیپ  تلیـضف 

زا یکی  هک  درک  هدافتـسا  بلطم  نیا  زا  ناوتیم  تهج ، نیمه  هب  تسا ؛ نارگمتـس  زا  ناگدیدمتـس  قـح  نتفرگ  و  رگمتـس ، ندـنار  يارب 
يهطلس يدب و  رگمتس و  هک  تسا  نآ  دوش  هدناوخ  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  يرای  روهظ و  جرف و  تساوخرد  يارب  رگا  اعد  نیا  ياههدیاف 
هدناوخ ار  اعد  نیا  دوخ  تونق  رد  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دیامرفیم : اعد  نیا  دروم  رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دیس  ددرگ . عفد  وا 

همحر سوواط  نب  دیس  نخـس  نایاپ  . ) داد ار  اعد  نیا  ندناوخ  روتـسد  زین  دندوب -  هدرک  تیاکـش  یغب  نب  یـسوم  زا  هک  مق -  مدرم  هب  و 
« يرقلا ۀیمـست  یف  يرولا  مـالعا   » باـتک زا  تاوعدـلا - » جـهم   » باـتک رب  تسا  یحرـش  هک  تاـکربلا - » حـنم   » باـتک يهدنـسیون  هللا .)
زا هطغ ؛ نب  ورمع  نب  ناورم  نب  رمش  نب  بیلک  نب  یغب  نب  یسوم  هک : دنکیم  لقن  یفنح ) یناعمس  یلع  نب  لیعامسا  دیعسوبا  يهتـشون  )

لکوتم هک  تسا  یـسک  نامه  كاپان ، ثیبخ  نیا  درکیم . ییاورنامرف  مق  رب  هک  دوب  وا  نارازگراک  زا  هللا و  هنعل  یـسابع  لـکوتم  ناراـی 
يرگمتس يو ، داد . وا  هب  ار ؛ هعرزم  کی  هب  اج  نآ  لیدبت  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ترـضح  ناميالوم  ربق  ندرک  ناریو  روتـسد  نوعلم ،

، دندیسرتیم وا  زا  تدش  هب  مق  مدرم  دومنیم . ینارمکح  رهش  نیا  مدرم  رب  لاس  هد  زا  شیب  دوب و  مق  مکاح  و  نکـشتمرح ، زیرنوخ و 
لتق و اب  ار  اهنآ  دومنیم و  داسف  داـجیا  مق  مدرم  ناـیم  رد  دـیزرویم و  داـنع  مالـسلامهیلع  راوگرزب  ناـیاوشیپ  هب  تبـسن  تدـش  هب  نوچ 

روتسد ترضح  نآ  و  دندرک ، تیاکش  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  وا  زا  هک  نآ  ات  دوب . ممـصم  رما  نیا  رب  هدومن و  دیدهت  راتـشک 
. دنناوخب ار  اعد  نیا  وا  هب  نیرفن  يارب  دننک و  نیرفن  ار  مق ) تقو  مکاح   ) یغب نب  یـسوم  و  دنناوخب ، ار  مولظم » زامن  ، » مق مدرم  هک  دنداد 
هب و  دادـن ، تلهم  رگمتـس  مکاح  نآ  هب  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  هزادـنا  هب  یتح  دـنوادخ  دـنداد ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  مق  مدرم  نیا  زا  سپ 

؛ مدرک انعم  هب  لقن  ار  تاکربلا » حنم   » باتک يهدنراگن  راتفگ  نیا  دیوگیم : روبزم  باتک  يهدنسیون  درک . دوبان  ار  وا  هناردتقم  یتخس و 
« مولظم زامن   » نایب هب  اهزامن  شخب  رد  تسا ؛ هدرکن  نایب  ار  مولظم » زامن   » ندناوخ یگنوگچ  يو  تسا ، یسراف  نابز  هب  باتک  نآ  نوچ ،

باتک زا  رگید  یشخب  رد  مراکملا » لایکم   » يهدنـسیون (. 85  / 2 مراکملا : لایکم  . ) میزادرپیم میتفای ، قالخالا » مراکم   » باـتک رد  هک 
رب یتسناوت  ردـق  ره  و  یناوخیم ، یتساوخ -  هک  ياهروس  ره  اب  زاـمن -  تعکر  ود  هک  تسا  تروص  نیدـب  مولظم  زاـمن  دـیوگیم : دوخ 

یعله و نکل  ملاظلا ، نم  مولظملل  هیف  مقتنت  اموی  کل  نا  مهللأ  ییوگیم : سپـس  یتسرفیم ؛ تاولـص  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و 
، ةزعلا بر  ای  کلأسأف  یفعض ، یلع  هتوقب  یلع  يدتعا  و  ینملظ ، انالف  نأ  تملع  دق  و  کملح ، کتانأ و  یلع  ربصلا  یب  ناغلبی  یعزج ال 

يزور وت ، اهلاراب ! ۀعاسلا . ۀعاسلا  ةزعلا ، بر  ای  کیلع  تمسقأ  کتردق ، هیرت  نأ  نیمولظملا ، رـصان  و  ةربابجلا ، مصاق  و  قازرألا ، مساق  و 
تلهم هب  تبسن  مناوتب  دراذگیمن  نم  یجنردوز  يربصیب و  نکیل ، يریگیم ؛ ماقتنا  رگمتس  زا  هدیدمتـس  يارب  زور  نآ  رد  هک  يراد  ار 

اب و  تسا ؛ هتـشاد  اور  متـس  نم  رب  صخـش  نالف  هک  ینادیم  یبوخ  هب  ایادـخ ! مروایب . بات  منک و  ربص  نارگمتـس  اب  وت  يرابدرب  نداد و 
يا تزع ! بحاص  يادخ  يا  سپ  تسا . هدرک  زواجت  نم  قوقح  هب  تبـسن  وا ، ربارب  رد  نم  یناوتان  هب  هجوت  اب  دراد و  هک  یناوت  تردق و 

هب ار  تتردق  ناوت و  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ناگدیدمتس ! يهدننکزوریپ  روای و  يا  نایوگروز ! يهدنبوک  يا  اهيزور ! يهدننکمیسقت 
تعاس نیمه  رد  تعاس ، نیمه  رد  الاح و  نیمه  ار  راک  نیا  هک  مهدیم  دنگوس  ار  وت  دنمتزع ! راگدرورپ  يا  یهد . ناشن  ینایامنب و  وا 

.86  / 2 مراکملا : لایکم  یهد . ماجنا 
. توافت یکدنا  اب  ص 156  دجهتملا : حابصم  ص 660 و  نیمألا : دلبلا  ص 85 . تاوعدلا : جهم  [ 274]

ات 171. ص 156  هیدهم : يهفیحص  زا  لقن  هب  . 663 نیمألا : دلبلا  [ 275]

.43  / 2 مالسلاراد : زا  لقن  هب   715 همجرت :) اب   ) هیدهم يهفیحص  [ 276]

ارماس ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comياههرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 191زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	چهرههاي درخشان سامرا
	مشخصات كتاب
	نشسته خون به قلب قطب عالم
	پيشگفتار
	گاهي به جمكران و زماني به سامره
	نگاهي كوتاه به زندگاني حضرت امام هادي (ع)
	شخصيت والاي امام هادي
	گوشهاي از كرامتها و شگفتيهاي امام هادي
	اشاره
	آغاز امامت
	اجراي تقديرات الهي
	دعوت يا تبعيد
	هنوز تو در معرفت ما در اين پايهاي؟
	پاسخ به ادعاي بيمورد
	رفتار متفاوت
	مجلس عيش و نوش به هم ريخت
	شيحه اسب
	غلامان حبشي
	عظمت و جلالت باشكوه
	نجات جوان مهرورز
	هيبت باشكوه
	عنايت به دشمن
	دعا براي نوزاد پسر
	انديشه در دفع دشمن
	مرد نصراني و نجات او از مرگ
	يونس نقاش و عنايت مولا
	آشنايي با زبانها
	فروتني درندگان
	هيبت و عظمت
	دعاي مستجاب
	سپاس از نعمتها
	روي خشنودي
	پرداخت بدهي سنگين
	شير درندهاي سر راه قافله
	دعا براي بيمار در حرم امام حسين
	هفتاد و سه زبان را فرا گرفتم
	امداد غيبي
	سر به نيست شدن، شعبدهباز گستاخ
	هلاكت مرد گستاخ و بد زبان
	كرامتي ديگر
	سجده بر شيشه
	مواظب خود باش
	خليفهي بعدي كيست؟
	سزاي سوگند دروغ
	عفو بيكران
	معجزههايي در سفر
	دعا براي چشم كور
	كعبهي دلها
	فردا به قتل خواهد رسيد

	گوشهاي از شخصيت علمي امام هادي
	امام شناسي در گفتار امام هادي
	برترين اهل زمين
	فرمان امام هادي به ساخت ساعت
	چهار روز مهم
	شاگردان حوزهي امام هادي
	حضرت عبدالعظيم حسني
	پذيرش آيين عبدالعظيم
	ابوهاشم جعفري
	فرقههاي صوفيه از ديدگاه امام هادي
	حديث رياكاري
	سخنان حكيمانه
	كلمات درربار و مواعظ ارزنده

	شهادت امام هادي
	اشاره
	فرزندان گرامي امام هادي


	نگاهي كوتاه به زندگاني حضرت امام حسن عسكري (ع)
	نگاهي گذرا به زندگي امام حسن عسكري
	شخصيت والا و ويژگيهاي اخلاقي
	فضايل اخلاقي و كمالات معنوي
	زهد امام
	عبادت امام

	گوشهاي از كرامتها و شگفتيهاي امام حسن عسكري
	اشاره
	فروتني درندگان
	سه روز تا گشايش
	مردم قم و پناه بردن به پيشواي نور
	بخشش با اعجاز
	شرم نكن! حاجت خود را بطلب
	رهايي از زندان
	عنايت به برادر
	چرا از ديدار ما غافلي
	شكوه از فقر و تنگدستي
	توسلات مردم جرجان
	امت جدت را درياب

	مسافرتهاي امام حسن عسكري و اجمالي ديگر از ويژگيهاي والايش
	گوشهاي از شخصيت علمي امام حسن عسكري
	اشاره
	علم و دانش بيكران
	حوزهي علميه و دانشگاه
	شاگردان امام حسن عسكري
	تأليفات امام حسن عسكري
	شرح كوتاهي پيرامون تفسير منسوب
	تأييد از كتابهاي شاگردان
	فقها در سخن امام حسن عسكري
	كندي فيلسوف و اخترشناس معروف
	قداست فرشتگان از نسبتهاي ناروا
	فلسفهي تفاوت ارث زن و مرد
	درس اخلاق و حقوق
	شيعه شدن ناصبي
	پاسخ به يك سؤال قرآني
	قاطعيت در برابر دزدان عقيده
	امام حسن عسكري در برابر صوفيان
	موضعگيري در برابر دوگانه پرستان
	نصيحت به شيعيان جهان
	سخنان حكيمانه

	شهادت امام حسن عسكري
	عيادت ابيسهل نوبختي
	شهر سامرا و خبر شهادت پيشواي نور
	شهادت پيشواي نور به روايت شيخ صدوق


	نگاهي كوتاه به زندگاني حضرت امام مهدي (عج)
	نگاهي گذرا به زندگاني حضرت مهدي
	اشاره
	ميلاد نور
	آن سپيده دم پر خاطره
	پسرم سخن بگو
	نگرشي بر روايت
	يك نكتهي جالب
	در سپيدهي سحر
	ترديدافكني منحرفان
	قرباني و ميهماني
	يك راز بزرگ
	نواب خاص


	نگاهي به فضايل بانوي بزرگوار حضرت نرجس
	نگاهي كوتاه به زندگاني حضرت نرجس
	اشاره
	نامهاي آن حضرت
	آزادهاي از تبار وارستگان
	سرگذشت شگفتانگيز
	پرافتخارترين پيوند
	چه كنم؟
	آن رؤياي پرشكوه
	اينك در انتظار ديدار پسرم باش!
	تدبير براي وصال
	رؤياي راست و درست
	ديدگاه ديگر
	نگرشي بر اين روايت
	يك پرسش
	پاسخ پرسش


	كراماتي از آستانه سامرا
	كرامتي چند از آستانه سامرا
	ظهور كرامت ضريح مطهر عسكريين
	حاج جواد صباغ و معجزه عسكريين
	جوان تبريزي در حرم عسكريين
	اعجازي ديگر
	فوز ديدار
	اقامت در سامرا
	صدا و لحن نيكو
	ملاحظهي غربت
	شب وصال
	در راه سامرا
	شما ميهمان ما هستيد
	الان موقع فريادرسي است
	در راه زيارت
	از اين جا نميروم تا پذيرايي شوم

	نگاهي كوتاه به كارنامه سياه ستمگران در هتك حرمت بارگاه امامان نور
	كارنامه سياه هارون عباسي در تخريب بارگاه حسيني
	اشاره
	نبش قبر امام حسين و اعجاز آن
	ابوالسرايا و قبر امام حسين در يك شب باراني
	حرم امام حسين در آستانه قرن سوم
	بازسازي قبر امام حسين در عهد مأمون
	متوكل و فرمان تخريب مزار امام حسين
	بارگاه امام حسين در قرن سوم
	متوكل و ويران كردن قبر به سال 236
	متوكل و قصد ويران كردن مزار به سال 237
	سفر پياده زيد مجنون از مصر به كربلا
	قتل ابنسكيت به جرم محبت به امام حسين
	ابراهيم ديزج و اعجاز قبر امام حسين
	سفر زيارتي محمد بن الحسين به سال 240
	متوكل و تخريب ديگر
	سفر عبدالله بن رابيه از حج به كربلا
	تعمير اساسي بارگاه امام حسين و احداث مناره
	كشتار سادات و علماي شيعه
	فرار و مهاجرت سادات از شهري به شهر ديگر


	نگاهي كوتاه به تاريخچهي سامرا از گذشته تاكنون
	نگاهي گذرا به تاريخچهي شهر سامرا
	اشاره
	بارگاه و حرم مطهر امام هادي و امام حسن عسكري
	مسجد بزرگ سامرا
	شهر متوكليه
	مسجد ابيدلف
	سامرا و پايتخت هشت خليفه
	قصرهاي سامرا
	حديث تل المخالي
	ديرهاي سامرا
	سامرا پيش از مهاجرت ميرزاي بزرگ شيرازي
	علل هجرت ميرزا به سامرا
	فتواي بزرگي كه از سامرا صادر شد
	نظام آموزشي در حوزهي سامرا
	رسالت قلم در حوزه سامرا
	شعر و شاعران در حوزهي سامرا
	شعراي سامرا
	مورخ سامرا
	كتاب تاريخ سامرا
	ابرار سامرا
	كتابخانههاي سامرا
	روزنهاي براي تحقيق و تفصيل
	كتابها
	مقالات به زبان عربي
	مقالات فارسي
	سامرا و نقش آن در آزادي ايران
	سامرا و دورانديشي ميرزاي بزرگ
	ميرزاي شيرازي، سامرا و معرفت كليدي آيات قرآن
	سامرا و عزاداران حسيني


	آستانه مقدسه سامرا از گذشته تاكنون
	آستانهي مقدسهي سامرا در گذشته
	اشاره
	عمارت اول آستانهي سامرا
	عمارت دوم آستانهي سامرا
	عمارت سوم آستانه سامرا
	عمارت چهارم آستانه سامرا
	آستانهي سامرا در قرن پنجم هجري
	آستانه سامرا در قرن هفتم
	آستانهي سامرا در قرن هشتم
	آستانهي سامرا در عصر صفويه
	آتش سوزي دوم آستانهي سامرا
	آستانهي سامرا در عصر نادرشاه
	آستانهي سامرا در قرن سيزده هجري
	آستانهي سامرا در قرن چهاردهم هجري

	آستانهي سيد محمد
	اشاره
	عمارت اول
	عمارت دوم
	عمارت سوم
	عمارت چهارم
	عمارت پنجم
	آستانه سيد محمد در عصر مرجعيت حاج آقا حسين قمي

	چهرههاي درخشان ديگر
	اشاره
	شاهد عيني
	سه ستاره ديگر

	آستانهي سامرا در عصر حاضر
	اشاره
	آستانهي سامرا در سال 1427 هجري قمري
	آيا عجيب نيست
	آري پر واضح است
	از بقيع تا سامرا
	بقيع چرا؟ سامرا چرا؟
	اينجا كجاست؟
	سرداب غيبت
	مظهر اعتقاد و محبت

	اعتراض گسترده مراجع تقليد و مردم
	بيانيههاي بزرگان دين در اعتراض به هتك حرمت آستانه سامرا
	اشاره
	پيام حضرت آقاي حاج شيخ محمد فاضل لنكراني
	بيانيه رهبر معظم انقلاب
	بيانيهي حاج سيد علي سيستاني
	بيانيه دفتر سيد محمد حسيني شاهرودي
	بيانيهي دفتر حاج سيد محمد حسيني شاهرودي
	بخشي از بيانيه شيخ حسين وحيد خراساني
	پيام موسوي اردبيلي
	بيانيه سيد صادق روحاني
	بيانيهي دفتر شيخ ميرزا جواد تبريزي
	سفارش و نصيحت مهم
	بيانيه حاج شيخ ناصر مكارم شيرازي
	بيانيهي سيد صادق حسيني شيرازي
	بيانيهي دفتر سيد محمد سعيد طباطبايي حكيم
	پيام مرجع عاليقدر صافي گلپايگاني
	بيانيهي مركز مديريت حوزهي علميهي قم
	بيانيه ديگر
	بيانيهي ديگر
	بيانيهي نوري همداني


	ادب زائر در آستانه سامرا
	آداب زيارت در آستانه مقدسه سامرا
	زيارت امام هادي و امام عسكري
	زيارتي ديگر براي آن دو امام
	زيارت حضرت نرجس خاتون
	زيارت حضرت حكيمه خاتون
	زيارت حضرت بقيةالله در سرداب مقدس

	توسل به امام هادي و امام عسكري
	نماز امام هادي
	دعاي قنوت امام هادي
	توسل به امام هادي
	نماز امام حسن عسكري
	دعاي قنوت امام عسكري


	ستايش مولايمان امام زمان از زيارت جامعهي كبيره
	اشاره
	زيارت جامعهي كبيره

	پاورقي


