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مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز 

: هدنسیون

یشرق فیرش  رقاب 

: یپاچ رشان 

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  21یناگدنز 

باتک 21تاصخشم 

هاگشیپ هب  21میدقت 

21راتفگشیپ

ییافوکش 24دلوت و 

24هراشا

نابات 24نامدود 

24ردپ

24ردام

ردام 25مان 

راوگرزب 25دولوم 

دلوت 25لحم 

دلوت 25لاس 

دلوت 25مسارم 

25يراذگمان

25هینک

26باقلا

26لیامش

26شرورپ

27یسرتادخ

ردپ 27اب 

ردارب گوس  28رد 
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دمحم دیس  28هاگمارآ 

ءادب 28ههبش 

ردارب 29ود 

گرزب 30يهعجاف 

يرکسع نسح  تماما  رب  30صن 

نیرب سودرف  يوس  30هب 

نفک 31لسغ و 

گرزب 31گوس 

لزنم 31نیرخآ 

32تدابع

ترضح 32زامن 

ترضح 32ياعد 

يدادماب 33شیاین 

نیرب 34قالخا 

34شناد

35يرابدرب

راوتسا 35يهدارا 

35ششخب

الاو 36شنم 

36تمصع

37تماما

تماما رب  39صن 

تامارک 40تازجعم و 

نارگید مشچ  زا  43ماما 
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43هراشا

يداه 43ماما 

يرفعج 43مشاهوبا 

بیبط 43عوشیتخب 

هللادیبع نب  43دمحا 

ناقاخ نب  44دیبع 

دیفم 44خیش 

44غابصنبا

بوشآرهش 45نبا 

45مقدشنبا

45يزوجنبا

ینیسح نیدلا  45نکر 

45یعفای

یناهبن 45فسوی 

یلبرا 46همالع 

46یناتسب

یلکرز 46نیدلاریخ 

یکم نیدلارون  نب  47سابع 

ماما 47ياههمان 

47هراشا

يروباشین قاحسا  هب  47ياهمان 

هبآ مق و  یلاها  هب  49ياهمان 

یمق هیقف  هب  50ياهمان 

(1  ) نایعیش زا  یکی  هب  51همان 
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نایعیش زا  یکی  هب  يرگید  52همان 

یقهیب هللادبع  هب  52ياهمان 

میهاربا يهرابرد  53ياهمان 

نایعیش هب  53ياهمان 

(2  ) نایعیش زا  یکی  هب  54همان 

(3  ) نایعیش زا  یکی  هب  54همان 

رون زا  54ینانخس 

54هراشا

تیبلها 55تلیضف 

هعیش هب  55مایپ 

دنمشزرا 56دنپ 

57اهزردنا

رکفت 57شزرا 

هزور 57تمکح 

قفانم 57شهوکن 

ناکین ینمشد  58یتسود و 

راصق 58تاملک 

نآرق ناتسآ  60رد 

60هراشا

ماما هب  بوسنم  62ریسفت 

62ناقفاوم

63تاداقتنا

ماما هقف  64ثیداحا و 

64هراشا
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ناشیا تایاور  64املع و 

یهقف 65ثیداحا 

ناشیا ثیدح  نایوار  ماما و  69باحصا 

69هراشا

( فلا  ) 69فرح

صفحیبا نب  69میهاربا 

يرابنا بیضخلا  نب  69میهاربا 

هدبع نب  69میهاربا 

یلع نب  70میهاربا 

دمحم نب  70میهاربا 

رایزهم نب  70میهاربا 

دیزی نب  70میهاربا 

میهاربا نب  70دمحا 

یغارم میهاربا  نب  70دمحا 

سیردا نب  71دمحا 

قاحسا نب  71دمحا 

لاضف نب  یلع  نب  نسح  نب  71دمحا 

يدومحم دامح  نب  71دمحا 

راسی نب  دمحم  نب  72دمحا 

يرابنا ناورم  نب  هللادبع  نب  72دمحا 

رهصم نم  دمحم  نب  72دمحا 

ینیضح دمحم  نب  72دمحا 

یئاتربع لاله  نب  72دمحا 

يروباشین لیعامسا  نب  73قاحسا 
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يرصب دمحم  نب  73قاحسا 

دمحم نب  73لیعامسا 

ج)  ) 73فرح

لقیصلا لیهس  نب  73رباج 

یسراف دیزی  نب  73رباج 

حون نب  میهاربا  نب  73رفعج 

ح)  ) 73فرح

یکلام دمحا  نب  73نسح 

يزورم بیکش  نب  74نسح 

رفعج نب  74نسح 

یلع نب  74نسح 

دمحم نب  74نسح 

باشخلا یسوم  نب  74نسح 

(1  ) رضنلا نب  74نسح 

(2  ) رضنلا نب  74نسح 

نابا نب  نسح  نب  75نیسح 

يرمعلا ورمع  نب  75صفح 

نامیلس نب  75نادمح 

دمحم نب  75ةزمح 

د)  ) 75فرح

دیزیبا نب  75دوواد 

یمق يرعشا  رماع  نب  75دوواد 

مساق نب  75دوواد 

س)  ) 76فرح
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یمق هللادبع  نب  76دعس 

عیبر نب  76يدنسلا 

يزار یمدآ  دایز  نب  77لهس 

ش)  ) 77فرح

بالجلا هللادبع  نب  77هیوهاش 

ص)  ) 77فرح

دامحیبا نب  77حلاص 

ع)  ) 77فرح

ینسح 77میظعلادبع 

یمق يریمح  رفعج  نب  78هللادبع 

یقهیب هیودمح  نب  78هللادبع 

یسلایط دلاخ  نب  دمحم  نب  78هللادبع 

دمحم نب  78هللادبع 

يرمعلا دیعس  نب  78نامثع 

یمق لیکولا  79ةورع 

یلع نب  79يرمکعلا 

لالب نب  79یلع 

یعازخ رفعج  نب  80یلع 

ینامه رفعج  نب  80یلع 

نسح نب  81یلع 

نامیلس نب  81یلع 

نایرلا نب  81یلع 

سیمر نب  81یلع 

دیز نب  81یلع 
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يروباشین عاجش  نب  81یلع 

يرمیص دمحم  نب  81یلع 

سایلا نب  دمحم  نب  82یلع 

ملسمیبا نب  82رمع 

ینئادم دیوس  نب  82ورمع 

ف)  ) 82فرح

ثراح نب  82لضف 

ناذاش نب  82لضف 

ق)  ) 82فرح

يؤلؤل ماشه  نب  83مساق 

م)  ) 83فرح

میهاربا نب  83دمحم 

نابهصلایبا نب  83دمحم 

راطعلا دمحا  نب  83دمحم 

رهطم نب  دمحا  نب  83دمحم 

يروباشین دمحا  نب  83دمحم 

یمق يرفعج  دمحا  نب  84دمحم 

لالب نب  84دمحم 

نومش نب  نسحلا  نب  84دمحم 

رافصلا نسحلا  نب  84دمحم 

نیسحلا نب  85دمحم 

يرمعلا رفعج  نب  85دمحم 

عیبر نب  85دمحم 

دایز نب  85دمحم 
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ینمرا حلاص  نب  85دمحم 

ینادمه حلاص  نب  85دمحم 

یمعثخ حلاص  نب  85دمحم 

یفوک دیمحلادبع  نب  85دمحم 

يرمعلا نامثع  نب  86دمحم 

لالب نب  یلع  نب  86دمحم 

يرتستلا یلع  نب  86دمحم 

عارزلا یلع  نب  86دمحم 

يرسقلا یلع  نب  86دمحم 

بتاکلا یلع  نب  86دمحم 

ینیطقی یسیع  نب  86دمحم 

یعیرسلا یسوم  نب  87دمحم 

يروباشین یسوم  نب  87دمحم 

تارف نب  یسوم  نب  87دمحم 

دایز نب  ییحی  نب  87دمحم 

يذاعم ییحی  نب  87دمحم 

يزار دادزی  نب  87دمحم 

ه)  ) 88فرح

نادعس نب  ملسم  نب  88نوراه 

ي)  ) 88فرح

يرصب 88ییحی 

یقرب قاحسا  نب  88بوقعی 

شوقنم نب  88بوقعی 

تخسلا نب  88فسوی 
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هینک هب  88نافورعم 

88هراشا

یلجعلا 89فلخوبا 

یفاکسا 89دمحموبا 

89يرتخبلاوبا

ماما 89نارود 

89هراشا

يداصتقا 89یناگدنز 

تلود 90ياهدمآرد 

جارخ يروآدرگ  رد  90ییوگروز 

نیگنس 90جارخ 

نایسابع هب  لاملا  تیب  91صاصتخا 

ناکزینک هب  نیگنس  91ياهششخب 

نیمیس 92ياتسور 

رابرد 93نارعاش 

يزاس 94خاک 

یسابع نانز  95معنت 

یمومع 95رقف 

نارعاش 96يهزویرد 

ماما 97عضوم 

یسایس 97یناگدنز 

ماما 98هانپ 

اهیمق 99بوکرس 

اعد زا  100ییاههشوت 
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ناریزو 103يرگمتس 

یلخاد 104ياهبالقنا 

تموکح رب  ناکرت  105یگریچ 

يداقتعا 105یناگدنز 

يدنک يههبش  105ماما و 

بهار يهدبعش  106ماما و 

نالاعج 107نایوگغورد و 

107يرابودنبیب

ماما رصاعم  108يافلخ 

108هراشا

108لکوتم

رصتنم 113تموکح 

نیعتسم 114تموکح 

زتعم 116تموکح 

يدتهم 117تموکح 

دمتعم 117تموکح 

تسود رب  ات  118زاورپ 

118هراشا

يدهم ترضح  تماما  رب  119صن 

ماما 120تداهش 

تموکح 121ساره 

نیرب سودرف  يوس  121هب 

نفک 121لسغ و 

ناگدننک 121عییشت 
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122یقرواپ

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  142یناگدنز 

نوزفا زور  142هقالع 

142تدالو

142هراشا

يرهاظ 143تافص 

راوگرزب نآ  شناد  143ملع و 

قارع فوسلیف  يدنک  يواعد  هب  144خساپ 

وا ششخب  145دوج و 

ماما یگدنز  145رصع 

ماما 145راگزور 

بدا رعش و  يهنیئآ  146رد 

یسابع يافلخ  146ياهگنرین 

سورع 147خاک 

خاک کی  رد  147یناهج 

لماکلا 147خاک 

تیونعم 148لوفا 

ماما رصاعم  148يافلخ 

148هراشا

( برع نرن   ) 148لکوتم

149رصتنم

149نیعتسم

149زتعملا

149يدتهم
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149دمتعم

تفرگ تروص  هک  150یئاهمایق 

150هراشا

اهکرت 150بالقنا 

هفوک یلم  150بالقنا 

دیز نب  نسح  150مایق 

يرافص ثیل  بوقعی  150مایق 

ير 150بالقنا 

نیوزق 151مایق 

هرصب 151بالقنا 

زاجح رد  لاس  151جنپ 

تیلوفط 151نارود 

ردپ روضح  رد  ءارماس  يوس  هب  151تکرح 

لکوتم توعد  يهمان  152نتم 

بلج رومأم  152شرازگ 

خیرات زا  153ینخس 

یگلاس هدزای  153رد 

مزب سلجم  153رد 

حاسمت 154کشا 

وا یگدنز  رد  راوگان  هعقاو  154ود 

154هراشا

ردارب 154نادقف 

ردپ 155تداهش 

ردپ نیلاب  155رد 
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قارع رد  تماما  نارود  لاس  156شش 

یکفدف رکبوبا  156راتفگ 

تماما 156نارود 

قانتخا 156لماع 

يونعم تیصخش  ربارب  رد  156عوضخ 

دیآیم 158قفوملا 

دازون راظتنا  158رد 

نادنز طیحم  159رد 

نادنز رد  159یئوگشیپ 

نادنز ياههجنکش  زا  159ياهنومن 

یسابع دمتعم  نادنز  160رد 

رکشل هدنامرف  نادنز  160رد 

نادنز رد  زامن  160هزور و 

نادنز زا  161یشرازگ 

وا تماما  نارود  رد  زیگناحرف  يهعقاو  161کی 

ساره میب و  نایم  162رد 

یمومع حالصا  162نارظتنم 

دیما 162نیرخآ 

تاحوتف بحاص  163راتفگ 

هرکذتلا رصتخم  بحاص  163راتفگ 

یعفاش 163راتفگ 

163تداهش

163هراشا

دیوگیم نخس  163خیرات 
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شرازگ نیا  زا  ام  164يهرهب 

ماما 164نفد 

تداهش زا  164سپ 

ماما صوصخم  مداخ  165شرازگ 

لاوس کی  166خساپ 

؟ دیوگیم هچ  یلیبدرا  166ثدحم 

راوگرزب نآ  166نانخس 

شناد ملع و  166يهرابرد 

بارش يهرابرد  دنسم  167ثیدح 

مغ بادرگ  167رد 

نایعیش يارب  167یمایپ 

ناناملسم داحتا  يهرابرد  167ياهمان 

راکوکین 168ماقم 

168یقرواپ

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  171یناگدنز 

171راتفگشیپ

یگدنز 171نارود 

ماما 183نارای 

183هراشا

صفح یبا  نب  183میهاربا 

یمق سیردا  نب  183دمحا 

يرعشا قاحسا  نب  183دمحا 

يزورم بیکش  نب  183نسح 

باشخ یسوم  نب  183نسح 
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یسوط خیش  يرمعلا  ورمع  نب  183صفح 

يروباشین دیعس  وبا  نامیلس  نب  184نادمح 

یمق هَّللا  دبع  نب  184دعس 

ینسح میظعلا  184دبع 

يریمح رفعج  نب  هَّللا  184دبع 

ینامه رفعج  نب  184یلع 

رافص نسح  نب  185دمحم 

ناذاش نب  185لضف 

يرمع دیعس  نب  185نامثع 

لالب نب  185یلع 

دیعس نب  نامثع  دنزرف  186يرمع ،

تیعجرم 186ماظن 

یگدنز يارب  189ییاهسرد 

194یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  196هرابرد 
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مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

1926 فیرشرقاب - ، یشرق ، هسانشرس : 
یمالسا نسح  مجرتم  یشرق ؛ فیرشرقاب  مالسلاهیلع / يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1373 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  مق : رشن :  تاصخشم 
ص 284 يرهاظ :  تاصخشم 

(351 یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج   : ) تسورف
لایر 3400 لایر ؛  3400 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
هرگنک طسوت  ییاطع  اضردـمحم  همجرت  اب  مالـسلاهیلع " يرکـسع  نسح  ماما  یناگدـنز  زا  یلیلحت   " ناونع تحت  باتک  نیا  تشاددای : 

تسا هدش  رشتنم  زین  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  یناهج 
. مالسلاهیلع يرکسعلا  نسحلا  مامالا  هایح  یلصا : ناونع  تشاددای : 

لایر  1900 اهب : راهب 1371 ؛ لوا : پاچ  تشاددای : 
مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  رگید :  ناونع 

همانتشذگرس 232ق -- .  - 260 مهدزای ، ماما  (ع ،) یلع نبنسح  عوضوم : 
مجرتم  - ، 1339 نسح ، یمالسا ، هدوزفا :  هسانش 

یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق . هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هدوزفا :  هسانش 
BP50/ق4ح9041 1373 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9584 ییوید :  يدنب  هدر 
م142-74 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هاگشیپ هب  میدقت 

گرزب ملعم  ماما و  درک ، دنمهرهب  دوخ  راونا  زا  ار  ناگمه  هک  شناد  تلیـضف و  دیـشروخ  يرـشب ، ندمت  راذگناینب  یناسنا ، هشیدنا  ربهار 
مالسا رد  تلادع  قح و  رادمچرپ  ناشگرزب  يهداون  یگدنز  يهرابرد  ار  دوخ  شالت  لصاح  مالـسلاهیلع »-  قداصلا -  دمحم  نب  رفعج  »

دوش . یقلت  لوبق  يهدید  اب  دیآ و  رظن  رد  هکنآ  دیما  هب  منکیم . میدقت  ینتورف  اب  يرکسع » نسح  ماما  »

راتفگشیپ

نیگنس راب  هک  ینادناخ  تسا ؛ تماما  توبن و  نادناخ  زا  اوشیپ  نیمهدزای  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  نسح  ماما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هار رد  دنتخاس و  رپس  هنیـس  يدنیاشوخان  دماشیپ  ره  ربارب  رد  دندرک ، راوتـسا  ار  فینح  نید  ياههیاپ  دنتفرگ ، شود  رب  ار  مالـسا  تلاسر 

ماما نیا  دـنتفای . تکرب  دـندرب و  هرهب  نادـناخ  نیا  زا  هک  ناناملـسم  رایـسب  هچ  دـنتخاب . ناج  نآ  يـالاو  ياهـشزرا  قح و  نییآ  شرتسگ 
یملع و ياههنیمز  رد  اهنت  هن  ناـشیا  دوریم ، رامـش  هب  ریظنیب  ناـملاع  نادنمـشناد و  زا  یناـسنا و  درخ  دـننامیب  ياـههنومن  زا  راوگرزب 
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تموکح يور  رد  ور  ترـضح  هکلب  تسا  خیرات  نانامرهق  زا  ناشنیدالوپ -  يهدارا  ثداوح و  ربارب  رد  يراوتـسا  لیلد  هب  هک  یگنهرف - 
اهیگژیو و درک . اهششوک  مدرم  نایم  تلادع  قح و  ققحت  تهج  رد  دیروش و  نآ  فرحنم  هدیسوپ و  ماظن  هیلع  داتـسیا و  یـسابع  دساف 
، دندیـشخردیم تمظع  لامک و  يادـنلب  رب  هدومیپ ، ار  تلیـضف  فرـش و  ياههلق  هک  دوب  شراوگرزب  ناردـپ  دـننامه  ترـضح ، تاـفص 

ماکحا نید و  روما  هب  مدرم  نیرتاناد  ترـضح ، هک  دـنیوگیم  ناخروم  دـندوب . رـصع  يهناـگی  دوخ ، فراـعم  شناد و  ترثک  رد  ناـشیا 
هک دوب  نآ  ترـضح  يهتـسجرب  ياهیگژیو  زا  دندشیم . باریـس  ناشیا  تفرعم  روخـشبآ  زا  راگزور  نآ  ياملع  یمامت  دندوب و  تعیرش 

مدقم يراک  ره  رب  ار  دنوادخ  یگدنب  دندوب . ینید  لوصا  هب  تبـسن  نانآ  نیرتدـنبیاپ  و  هحفص 6 ] دوخ [  نامز  صخـش  نیرتدباع  ناشیا 
زا شیب  دندوب و  نامدرم  نیرتهدنـشخب  دندادیم ، خساپ  تشذگ  یکین و  اب  ار  يدب  دـندوب ، مدرم  نیرتراددوخ  نیرترابدرب و  دنتـشادیم ،
رد دـندرک ، افیا  نانآ  یگدـنز  دوبهب  رد  مهم  یـشقن  دـندوب و  ناگدـنامرد  ناریقف و  هب  يونعم  يدام و  کمک  ییوجلد و  یپ  رد  ناگمه 

تفایرد نایعیش  زا  هک  ار  هیعرش  قوقح  هک  دندوب  هداد  روتـسد  نانآ  هب  هدرک و  بصن  يرایتخالامات  يالکو  یمالـسا ، قطانم  زا  يرایـسب 
نودب دنتـشاد و  ياهناریقف  یگدنز  ناشیا  لاح ، نامه  رد  نکیل  دـننک ، جرخ  نانآ  تشیعم  يزاسهب  ارقف و  مالآ  فیفخت  هار  رد  دـننکیم 
ترخآ يهناخ  دـنوادخ و  هب  هدـنادرگ  يور  ایند  رذـگدوز  ياهعاتم  زا  دوخ  ناردـپ  دـننام  ایند  يهدـنبیرف  ياههولج  هب  یهجوت  نیرتمک 

ماـما تشادـگرزب  مـیرکت و  رد  راـگزور  نآ  مدرم  يهـمه  هـک : دـننکیم  لـقن  اـم  يارب  ناـسیون  خـیرات  ناـیوار و  دــندوب . هدرک  هجوـت 
ترضح هک  یماگنه  دندوب . فرتعم  ناشیا  يراوگرزب  تلیضف و  هب  دنتـشادیم و  مدقم  نایـسابع  نایولع و  مامت  رب  ار  وا  دندیـشوکیم و 

جرا ار  ناشیا  دنتساخیم و  اپ  هب  ناشیا  يارب  نمـشد  تسود و  يرکـشل ، يروشک و  فیرـش ، عیـضو و  دشیم  یـسابع  هفیلخ  رابرد  دراو 
دنتسیرگنیم و ناشیا  هب  مارتحا  يهدید  هب  تموکح  ياههاگتسد  تلود و  ياضعا  یمامت  هاپـس و  ناهدنامرف  ناریبد ، ناریزو ، دنداهنیم .

لامک لضف و  هب  هتـشاد  مدقم  ار  ماما  لکوتم -  تلود  ریزو  تسخن  تقو و  مظعا  ردص  ناقاخ -  نب  حـتف  دـندوب . اشوک  ناشیا  لیلجت  رد 
تـشادگرزب ماما و  هب  مدرم  مارتحا  تسنادیم . راگزور  نآ  یملع  زراـب  ياهتیـصخش  ماـمت  زا  رتـالاب  ار  ناـشیا  درکیم و  فارتعا  ناـشیا 

ار دوخ  ناشیا  دوب . ناشیا  ندـش  ادـخ  یگدـنب  رد  يانف  تدابع و  قح ، يارب  صالخا  ایند ، زا  زیهرپ  حالـص ، تناید ، یعیبط  دـمایپ  ناشیا 
ملاع رد  زاس  تشونرس  یشقن  نینچمه  ناشیا  دنتسنادیم . هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ناشدج  يهدنیامن  اهنت  نیمز و  رد  هللاۀیقب » »

دندرک و موکحم  ار  تیعر  قح  رد  نامکاح  ملظ  هتـساخرب ، نیملـسم  يهدش  بصغ  قوقح  زا  عافد  هب  دندرک و  هحفص 7 ] افیا [  یمالسا 
ناشیا ییاوشیپ  لضف و  هب  نابز  کی  لد و  کی  هداد و  ناشیا  يربهر  هب  نت  ناملـسم  تما  اذـل  دندرمـش . اوران  ار  مدرم  قوقح  هب  تناـها 
تماما هب  هک  يداقتعا  دـندروآیم و  لمع  هب  ناـشیا  زا  هک  یمیرکت  لـیلجت و  ترـضح و  هب  مدرم  زا  یمیظع  شخب  لاـبقا  دـندوب . اـیوگ 

مـشخ هب  دنتـشادن  همئا  تافـص  زا  ياهرهب  نیرتمک  هک  ار  سابعینب  دنتـسنادیم ، ناشیا  ملـسم  قح  ار  تفالخ  تماما و  دنتـشاد و  ناـشیا 
يهرـصاحم رد  ار  ترـضح  دـندز ؛ ناشیا  هیلع  يدـیدش  تامادـقا  هب  تسد  هکنآ  ات  دـیناودیم  هشیر  ناـشلد  هنیـس و  رد  هنیک  دروآیم و 

ارماس و رد  تماقا  هب  ار  ناشیا  دندش و  ناشیا  اب  ناتـسود  نایعیـش و  تاقالم  عنام  دنتـسب ، ناشیا  رب  ار  اههار  دنداد ، رارق  انگنت  يداصتقا و 
دصق هک  ره  دوب . ناشیا  شناد  هب  یبایتسد  ماما و  ترایز  يارای  ار  یـسک  رتمک  طیارـش  نیا  رد  دندرک . روبجم  یتینما  ياهورین  رظن  تحت 

هب تشگیم . لامعا  وا  يهرابرد  اههجنکش  عاونا  دشیم و  ور  هب  ور  تموکح  نانابهگن  ناسوساج و  زا  یهوبنا  اب  درکیم  ترضح  رادید 
ام تسد  هب  ناشیا  زا  یمک  رایـسب  ماکحا  بادآ و  دـناهدرک و  لقن  زیچاـن  یثیداـحا  ناـشیا  زا  تاور  اـم -  رظن  هب  هک -  تسا  لـیلد  نیمه 
نآ رب  ار  نایـسابع  يرگید  لماع  دـندرگ . دـنمهرهب  تفرعم  ملع و  يایرد  نیا  زا  لاـمک  ماـمت و  هب  دناهتـسناوتن  ناناملـسم  تسا و  هدیـسر 
 - فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم -  ماما  ترضح  ردپ  ماما  دنهد ، رارق  یسیلپ  ياهراشف  نیرتدیدش  تحت  ار  ترـضح  ات  تشادیم 

دولوم نینچ  هب  شیپاشیپ  ناشیا  يایـصوا  مرکا و  ربمایپ  دوب . یگماکدوخ  متـس و  عاونا  يهدننکـش  مهرد  نیلوا  تیرـشب و  گرزب  حلـصم 
نیا روهظ  رظتنم  دنتـشاد و  رظن  قافتا  هتکن  نیا  رد  دوخ  یکلـسم  یمارم و  تافالتخا  یمامت  اب  ناملـسم  تما  دندوب و  هداد  دـیون  یکرابم 

ار هحفص 8 ] وا [  دندوب و  ربخ  اب  بلطم  نیا  زا  نایسابع  دزارفارب . نیمز  رد  ار  یعامتجا  یسایس و  تلادع  مچرپ  ات  دندوب  خیرات  رگشیاریپ 
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دندرک هناور  ماما  هناخ  هب  زین  ار  یسوساج  نانز  دنتشامگ و  يرکسع  نسح  ماما  رب  یناسوساج  سپ  دنتـسنادیم ، دوخ  تموکح  رگناریو 
تدالو لمح و  دنوادخ  تشادن و  رثا  يولع  ياسوم  رد  یـسابع  نوعرف  دیک  نکیل  دنریگب . دنبایرد و  دلوت  ماگنه  ار  يدـهم  ترـضح  ات 
يدـعب رد  زین  ماما  داد ، تاجن  ار  رـصم  تلم  تفوک و  مه  رد  ار  نوعرف  تموکح  یـسوم  هک  هنوگنامه  ات  تشاد  ناهنپ  نمـشد  رب  ار  ماما 

نآ رد  هک  ار  یثداوح  ماما و  نارود  باتک  نیا  رد  دزاس . دازآ  ار  تیرـشب  دـبوک و  مه  رد  ار  یناـهج  ملظ  تموکح  دـنک . لـمع  یناـهج 
رگشهوژپ تسا و  صخش  تخانش  يارب  یساسا  ياههار  زا  سک  ره  یگدنز  نارود  تخانـش  اریز  میهدیم  رارق  یـسررب  دروم  داد  يور 

تاریثأت نآ  وترپ  رد  دوشیم و  رتکیدزن  راگزور  نآ  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، يرکف ، یگدنز  هب  یعامتجا  تفاب  نامز و  تخانـش  اب 
نیا دـباییمرد . ثداوح  اب  ار  وا  لاعف  دروخرب  ای  عاضوا  زا  يریذـپ  گنر  دـنکیم و  كرد  اـهنآ  رب  ار  وا  ریثأـت  ـالباقتم  درف و  رب  ار  اـهنآ 

، ماما رصاعم  یسابع  ياهتلود  يهدناماو  ینارحب و  تابثیب ، هتفـشآ ، يداصتقا  دیوگیم  نخـس  زین  راگزور  نآ  يداصتقا  تایح  زا  باتک 
یتسیزهب يارب  مالـسا  يداصتقا  تاروتـسد  زا  يرثا  تشادیمنرب و  یماگ  نانآ  يرورـض  ياهزاین  ندروآرب  مدرم و  تشیعم  دوبهب  هار  رد 

تموکح نارازگراک  یـسابع و  تیلقا  فرط  کی  رد  دوب  هدـش  یبطق  ود  الماک  هعماـج  دوبن . تموکح  راـک  يهماـنرب  رد  هعماـج  دارفا و 
مدرم عطاق  تیرثکا  رگید  فرط  رد  دننک ، هچ  اهتلم  زا  هدش  تراغ  ياهتورث  اب  دنتـسنادیمن  دندزیم و  هطوغ  تمعن  يایرد  رد  هک  دندوب 

راـب یتسیاـب  دـندوب و  ناوتاـن  یگدـنز  يهیلوا  جاـتحیام  ندروآ  تسد  هـب  زا  دـندرکیم و  يرپـس  ار  يدـننام  گرم  یگدـنز  هـک  دـندوب 
میدقت ار  دوخ  ناج  هریش  هریغ ، تاقدص و  جارخ ، ناونع  تحت  زور  ره  دنشکب و  شود  هب  ار  ماکح  ياهیشایع  رابرد و  نیگنـس  ياهجرخ 

هانگ هب  هدولآ  رسارس  یناگدنز  و  مالسلاهیلع -  ماما -  راگزور  یسابع  يافلخ  هب  ارذگ  یهاگن  باتک  نیا  رد  هحفص 9 ] دننک [ . نایسابع 
هانگ ياهبـش  قنور  ات  دـشیم  ور  بوخ  ناگدرب  ابیز و  ناـکزینک  دـیرخ  فرـص  نیملـسم  لاـملاتیب  هعماـج و  ياهدـمآرد  میراد ؛ ناـنآ 

يارب مالـسا  تاروتـسد  هب  یهجوت  نیرتمک  ار  نانآ  دـنهدب . روبنت  رات و  يادـص  نارگ و  اینخ  زاوآ  هب  ناج  شوگ  نانآ  دـشاب و  اـههفیلخ 
داجیا هعماج  تابث  يارب  یتینما  هن  دنتشادیمرب ، مدرم  هب  تمدخ  يارب  یماگ  هن  دوبن . مدرم  یگنهرف  يالتعا  يداصتقا و  يهعـسوت  دشر و 

يهرادا تموکح و  روما  هب  یهاگآان  لیلد  هب  دندرکیم . تموکح  نانآ  رب  هزینرس  اب  هدرک و  دوخ  يهدنب  ار  ادخ  ناگدنب  هکلب  دندرکیم 
رگـشهوژپ ره  دندنار . مکح  نانآ  رب  یگماکدوخ  اب  دنتخاس و  راچد  تنحم  جنر و  هب  ار  ناگمه  مدرم ، رب  ناکرت  ندرک  طلـسم  هعماج و 

ات دنتفرگ  راکب  یناخروم  افلخ  ناهاشداپ و  ماکح ، زا  یخرب  دسانـشزاب . فزخ  زا  ار  فدص  درگنب و  کین  یخیرات  روما  رد  دـیاب  خـیرات 
نانآ مغ  مه و  يهمه  هک  دـننک  یفرعم  مد ! احیـسم  ینایـسدق  ار  ناـمکاح  دنـسیونزاب و  دـشاب  تموکح  دوس  هب  هک  هنوگ  نآ  ار  ثداوح 

مالـسا هتخاس و  دوخ  يهچیزاب  ار  مدرم  هک  یلاح  رد  دنرادن  يرگید  يهشیدنا  نامدرم  هب  تمدخ  زج  تسا و  تیعر  قوقح  زا  يرادساپ 
دوخ لویت  ار  ناناملـسم  کلمیام  یمامت  دـندوب و  لوغـشم  يراوخناهج  ییاشگناهج و  هب  رافک  اب  گنج  داـهج و  مسا  هب  هدومن  خـسم  ار 
نانآ يهرابرد  یتنـس  تاروصت  نیا  زا  هک  تسا  يدـهعتم  يوج  قح  ره  يهتـسیاش  سپ  دـندوب . طلـسم  نانآ  سوماـن  ناـج و  رب  هتـشادنپ 

دنک و ادج  بارـس  زا  ار  تیعقاو  هناداقن  ساوسو و  اب  دروخن و  دناهدز  نانآ  يهرهچ  هب  ناخروم  هک  یبناج  هب  قح  باقن  بیرف  دزیهرپب و 
هب میاهداد  صاصتخا  ار  یلـصف  باتک  نیا  رد  دـشاب . شرظن  ههجو  یبایقح ، قیاقح و  ندرک  نایع  تما ، نیا  هب  تمدـخ  لاح ، يهمه  رد 

. دناهدرک لقتنم  ام  هب  ار  ناشیا  ثیداحا  هدش و  دنمهرهب  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  ترـضح  شناد  همـشچرس  زا  هک  ینایوار  اهقف و  املع ،
ماما اب  یتاقالم  یهاگ  هک  كانرطخ  راوشد و  طیارـش  نآ  رد  ار  هحفـص 10 ] ماما [  راک  یگدرتسگ  دارفا ، نیا  یگدنز  اهمان و  هب  یهاگن 

هلـصاف تما  ماما و  دارم و  دیرم و  نایم  هک  نآ  زا  رتگرزب  يدرد  دهدیم .. ناشن  یبوخ  هب  دیماجنایم ، یعامتجا  ياهتیمورحم  نادنز و  هب 
تموکح و ياهورین  زا  يراصح  رد  هک  دوب  نآ  رتکاندرد  همه  زا  نکیل  دید  يرایسب  ياهترارم  دوخ  یگدنز  رد  ترـضح  تسین . دننکفا 
زا ییاهعاعـش  همه  نیا  اـب  اـما  تشادـن . یگنهرف  یملع و  تیلاـعف  ناـکما  دربیم و  رـس  هب  هنـشت  ناناملـسم  زا  رود  هاگتـسد و  ناـنیچربخ 
هب اج  نیا  رد  هک  تسا  یتسود  شناد و  نامیپ ، فاصنا ، زا  رود  تسا . ناشیا  تمظع  ياـیوگ  هک  هدیـسر  اـم  هب  ناـشیا  تفرعم  دیـشروخ 

طوبرم عبانم  هب  هعجارم  رب  هوالع  مردارب  منکن ؛ ياهراشا  یشرقلا  فیرش  يداه  خیش  مالـسالاۀجح  گرزب  همالع  هیامنارگ  ردارب  تامحز 
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ناگدنب شاداپ  مراتـساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  دندروآ . اج  هب  کین  ار  يردارب  قح  دـندرک و  يرای  ارم  ياهدـنزرا  ياهدومنهر  اب  ثحب ، هب 
هحفص 11 ] یشرقلا [  فیرش  رقاب  تسا . ناگمه  تسرپرس  تساناوت و  نآ  رب  هک  دنک  تیانع  ناشیا  هب  ار  صلخم 

ییافوکش دلوت و 

هراشا

ناشیا فیرش  بسن  كانبات و  نامدود  راصتخا  هب  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  راوگرزب  ماما  ییافوکـش  تدالو و  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
مینکیم : نایب  ار 

نابات نامدود 

زا دیـشخب و  يرورـس  تزع و  ار  ناناملـسم  برع و  نآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  ینادـناخ  دـنراد ، هشیر  توبن  نادـناخ  قاـمعا  رد  ناـشیا 
زا ار  تیرشب  دوب و  ناهج  ياهتلم  یمامت  نایم  رد  تلادع  الاو و  ياهنامرآ  راذگناینب  هک  ینادناخ  دناسر ، ییاقآ  جوا  هب  یگدنب  ضیضح 

دننامه یتح  رترب و  یبسن  بسن ، بسح و  يایند  رد  درب . شیپ  يدازآ  تفرعم و  لامک ، تمـس  هب  هدیـشخب  ییاهر  یتخبدـب  تیقر و  دویق 
رد : » دـیوگیم يرتو  [ . 1 « ] تسا هتفرگارف  ار  نآ  هدـیپس ، غورف  دیـشروخ و  شبات  هک  یبسن  . » تسین مالـسلاهیلع -  ماما -  فیرـش  بسن 

ردیح  » و لوتب » يارهز  : » يزارفارس راختفا و  لبمـس  هحفـص 12 ] ود [  زا  دنتـسه و  مدرم  یمامت  نایم  زا  هدیزگرب  هک  نادـناخ  نیا  فصو 
ماما دنزرف  يداه ، یلع  ماما  دـنزرف  ناشیا  [ . 2 « ] تسین نانآ  تمظع  ناـیب  ناوت  ار  ناـبز  هک  تفگ  ناوتیم  هچ  دـناهدمآ  دوجو  هب  رارک »

دنزرف نیسح ، ماما  دنزرف  داجس ، ماما  دنزرف  رقاب ، ماما  دنزرف  قداص ، رفعج  ماما  دنزرف  مظاک ، یـسوم  ماما  دنزرف  اضر ، ماما  دنزرف  داوج ،
سجر هنوگ  ره  زا  هتشگ و  یهلا  يهصاخ  تمحر  لومشم  هلسلس  نیا  دنـشابیم . نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  بلاطیبأ -  نب  یلع  ماما 

نیا زا  رترب  رتیمارگ و  ایند  رد  دناهتـشگ . تاجن  یتشک  ناـنآ و  هاـگهانپ  مدرم ، ناـماما  مرکا  ربماـیپ  فرط  زا  دـناهدش و  كاـپ  يدـیلپ  و 
تشاد . دهاوخن  هتشادن و  دوجو  زگره  نامدود 

ردپ

ناشرـصع یقالخا  یملع و  يهرهچ  نیرت  كانبات  هعیـش و  هشیپ  اوقت  ناـماما  زا  ماـما  نیمهد  يداـه  یلع  ماـما  يرکـسع  نسح  ماـما  ردـپ 
ماما نیا  یناگدـنز  يهرابرد  دـندوب . نامز  قالطالا  یلع  عجرم  یناسنا و  يهیلاـع  تـالامک  بحاـص  لـئاضف و  رهظم  ترـضح  دـشابیم .

[ . 3  ] میاهتفگ نخس  رگید  ياج  رد  لیصفت  هب  راوگرزب 

ردام

هفراع و ناوناب  زا  ار  ناشیا  نایوار ، دـندوب و  دوخ  نامز  يوناب  نیرتالاو  نیرتنمادـکاپ و  نیرتاسراپ ، نیرتکاـپ ، ترـضح  راوگرزب  رداـم 
ناشیا يالاو  تلزنم  دنیاتسیم و  ار  دوخ  رسمه  نیگآرطع  يدورد  اب  مالسلاهیلع -  يداه -  ماما  هحفص 13 ] [ . ] 4 . ] دناهدرمشرب هحلاص 

هک سب  ار  وا  يدنلبرس  راختفا و  نیمه  [ . 5 « ] تسا یگدولآ  يدیلپ و  تفآ ، ره  زا  رود  تسا -  ناشیا  مان  لیلس -  : » دنکیم نایب  نینچ  ار 
دلوما نکیل  دندوب  [ 7 « ] هبون  » لـها زا  [ 6  ] يزینک وناـب  نیا  تسا . هدوب  رود  دـنک  رادهکل  ار  ناـشیا  نماد  هک  یبیع  یکاـپان و  هنوگ  ره  زا 
یهابت تسا و  یتسرد  حالص و  اوقت و  هب  یمدآ  تلزنم  يزارفارس و  مالـسا  هاگدید  زا  اریز  درادن  ناشیا  تمظع  رد  يرثا  نیرتمک  ندوب ،

، ییاراد ناـمدود ، لـیبق : زا  ناـسنا  یتـسدریز  اـی  يرترب  يارب  یکـالم  رگید  نیا  زج  تسا و  هدروـخ  دـنویپ  وا  يورجک  یهارمگ و  هـب  وا 
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تسین . حلاص  لمع  زج  تیبوبحم  برق و  يارب  یهار  دنوادخ  دزن  دشابیمن و  مالسا  لوبقم  يرابتعا ، روما  رگید  یعامتجا و  تیعقوم 

ردام مان 

-2 تسا . رتتسرد  هتـشذگ  تیاور  هنیرق  هب  هـک  لیلـس ، - 1 دـناهدرک : لقن  ار  ریز  لاوقا  دـنراد و  رظن  فالتخا  ناـشیا  ماـن  رد  ناـخروم 
هبیرح . - 4 [ . 9  ] هثیدح - 3 هحفص 14 ] [ . ] 8  ] نسوس

راوگرزب دولوم 

ار گرزب  يهداز  نیا  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  تسـشن . لگ  هب  ارماس  رهـش  دـش و  نشور  ایند  تماما ، توبن و  يهراصع  نیا  تدالو  اب 
دراد و رارق  رون  يهلـسلس  دادـتما  رد  هدـنیآ  ماـما  هکنیا  ربـخ و  نیا  تسناد . قلخ  رب  ادـخ  تجح  ار  وا  درک و  یفرعم  دوخ  تماـما  ثراو 
ار دوخ  ربـهار  اریز  دومن  شمارآ  ساـسحا  همه  زا  شیب  توبن  نادـناخ  درک و  ناـمداش  ار  همه  دوب  دـهاوخ  مدرم  عـجرم  یملع و  روـحم 

دوب . هتخانش 

دلوت لحم 

-2 [ . 10  ] هنیدم - 1 تسا : هدـش  هئارا  رظن  ود  تسا و  فالتخا  ناخروم  نایم  دـش  كربتم  ترـضح  تدالو  اب  نیمزرـس  مادـک  هکنیا  رد 
[ . 11  ] ارماس

دلوت لاس 

هحفص [ . ] 12  ] لاس 230 ه لوالاعیبر  هام  - 1 مینکیم : لقن  ار  لاوقا  زا  یخرب  ام  هک  تسا  هدـش  فالتخا  زین  ماما  تدالو  نامز  يهرابرد 
[ . 15 . ] لاس 233 ه - 4 [ . 14  ] لاس 232 ه - 3 [ . 13  ] لاس 231 ه - 2 [ 15

دلوت مسارم 

رد و  ناذا »  » ناشتـسار شوگ  رد  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  دـنزرف  ردـپ ، دـش و  هجاوم  هللا » الا  هلا  ال   » و ربکا » هللا   » سدـقم دورـس  اب  ماـما  دـلوت 
 - يداه ماما  زین  ترـضح  تدالو  متفه  زور  رد  دوش . رونم  قح  تاملک  یهلا و  رون  اب  ماما  ماگنه  نامه  زا  ات  دـنتفگ  هماـقا »  » پچ شوگ 

. دندرک حبذ  هقیقع  ناونع  هب  يدنفسوگ  دنداد و  هقدص  ارقف  هب  هرقن -  ای  الط -  نآ  گنسمه  دندیشارت و  ار  ناشرس  ياهوم  مالسلاهیلع - 
دندروآ . اج  هب  تسا  شردپ  رب  دنزرف  قح  هک  ار  یمالسا  تابحتسم  تاروتسد و  مامت  يداه  ماما 

يراذگمان

ار وا  دنوادخ  هک  ادخ  لوسر  يهناحیر  تشهب و  ناناوج  ياقآ  مان  نسح »  » دنداهن دـنزرف  رب  ار  ناشگرزب  مع  مان  مان ، نیرتابیز  يداه  ماما 
دوب . هدناوخ  مان  نیدب 

هینک

دوعوم تیرـشب و  حلـصم  گرزب  يدهملا ، هحفـص 16 ] دـمحم [  رظتنم ، ماما  ماـن  هک  [ 16 « ] دـمحموبأ  » هب ار  دوخ  راوگرزب  دـنزرف  ماـما 
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دنتخاس . ینکم  تسا  ناهج  نافعضتسم  نیمز و  يور  ياهتما 

باقلا

شیالآ و ره  زا  ناشیا  [ : 17  ] صلاخ - 1 زا : دنترابع  باقلا  نیا  تسا ، ناشیا  يالاو  ياهشیارگ  هتسجرب و  تافص  يهنیآ  ترـضح  باقلا 
-3 دـندوب . نایملاع  يارب  میقتـسم  طارـص  رد  تکرح  یبایهار و  يهناـشن  تیادـه و  داـمن  ناـشیا  [ : 18  ] يداه - 2 دندوب . كاپ  يدـیلپ 

بقل يرکـسع » ( » اجنآ زا  ياهلحم  ای   ) اجنآ رد  تماقا  رطاخ  هب  ار  ماما  تفریم و  رامـش  هب  یماظن  يهقطنم  کـی  ارماـس  [ : 19  ] يرکسع
نـسح ماما  دارم  دور  راکب  ییاهنت  هب  يرکـسع »  » بقل ییاج  رد  رگا  دـناهدرک  حیرـصت  ناخروم  هک  روطنامه  تسا  رکذ  هب  مزـال  دـنداد .
كاپ ار  دوخ  لد  ناج و  دـندوب  دوخ  راگزور  ناسنا  نیرتداهن  كاـپ  نیرتفیرـش و  ناـشیا  [ : 20  ] یکز - 4 ناشردپ . هن  تسا  يرکـسع 

هدینادرگ دوخ  صاخ  هژیو و  اعد ، تباجا  لئاضف و  اب  ار  ناشیا  دنوادخ  [ : 21  ] صاخ - 5 دندوب . هداد  شرورپ  کین  لامعا  هار  رد  هدرک 
[23  ] جارس - 7 هحفـص 17 ] دندوشگیمن [ . بل  ییوگ ، تمکح  میلعت و  ادخ ، دای  هب  زج  دندوب و  شوماخ  ناشیا  [ : 22  ] تماص - 6 دوب .

نامز ناسنا  نیرتراگزیهرپ  ناـشیا  [ : 24  ] یقت - 8 دـندرکیم . ییامنهار  اوقت  حالـص و  هب  ار  مدرم  اهیگریت و  رد  دـندوب  یغارچ  ناـشیا  : 
دنتفریم . رامش  هب  راگدرورپ  هب  یکتم  نید و  ماکحا  رادساپ  سک  ره  زا  شیب  دندوب و  دوخ 

لیامش

، مشچ تشرد  نوگمدـنگ ، ماـما  : » دـنکیم فیـصوت  نینچ  ار  ترـضح  راـسخر  يرهاـظ و  تایـصوصخ  ناـقاخ ، نب  هللادـیبع  نـب  دـمحا 
دیپس هب  لیام  نوگمدـنگ  ار  ماما  راسخر  یهورگ  نینچمه  [ 25 « ] تشاد مامت  یلالج  تبیه و  دوب و  مادـنا  شوخ  يوربوخ و  تماقوکین ،

[ . 26  ] دناهتسناد

شرورپ

، تفای شرورپ  ناناملسم  هماع  تیعجرم  تیاده و  همشچرس ي  تماما ، هاگتساخ  یحو ، نادناخ  رد  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما 
هراـبرد ي يواربش » . » تسا هتـشاد  كاـپ  یکین  هب  ار  نآ  تسا و  هتـشاد  رودـب  يدـیلپ  یگدولآ و  ره  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  ینادـناخ  رد 

روهظ هصرع  هب  ار  ماما  ياهیاپ  دنلب  الاو و  نادناخ  هچ  هک  اتفگـش ! : » دـیوگ یم  نینچ  ترـضح  نتفرگ  اپ  شرورپ و  لحم  ماما و  نادـناخ 
هک ینادناخ  دنتـسه ، ربارب  هناش  ياههنادـند  هحفـص 18 ] دننام [  یگرزب  تمظع و  رد  دنتـسه و  لئاضف  همـشچرس  هک  ینادـناخ  دـناسر ،

انثتـسا ناشلالج  لامک و  دـناهدروآدرگ ، دوخ  رد  ار  قلطم  ياه  یکین  تسا و  هتـشذگ  یلعا  مراـط  زا  ناـنآ  يدنلبرـس  راـختفا و  يهزاوآ 
ردـقچ دـناهدوبر . ناگمه  زا  ار  يرورـس  يوگ  دـندننامه و  فرـش  رد  دنـشابیم ، تمارک  دـجم و  دـقع  ياهدـیراورم  ناـگمه  درادـن و 

ادعا دـیازفایم ، نانآ  تاجرد  رب  نانچمه  دـنوادخ  نکیل  دـنهاکب  نانآ  تکوش  نأش و  زا  دـنهد و  هولج  مک  ار  نانآ  دندیـشوک  نانمـشد 
اما دندوب  نانآ  قوقح  عییـضت  شالت  رد  هراومه  تسا و  نانآ  تدحو  نابهگن  دنوادخ  نکیل  هدوب  نانآ  تیعمج  يهقرفت  دـصرتم  هتـسویپ 

« هناخ  » هک دنزرویم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  یـشرورپ  ياهدرواتـسد  یتیبرت و  ياهثحب  [ . 27 ...« ] تسا نادـناخ  نیا  قوقح  ظفاح  راگدرورپ ،
هچ ره  كدوک  تسا . درف  شوگ  يهزیوآ  یندشن و  شومارف  دوش  هتخومآ  نآ  رد  دـب -  کین و  زا  هچره  تسا و  ناسنا  هسردـم  نیتسخن 

نیا یهلا  تالـضفت  زا  دشابیم . ساسح  ریطخ و  سب  نارود  نیمه  نوهرم  وا  يهدنیآ  تشاد و  دهاوخ  هظفاح  رد  هراومه  دـنیبب  هناخ  رد 
نیلوا زا  تفای و  شرورپ  هویـش  نیرتهتـسیاش  نیرتهب و  اـب  تماـما  ندـعم  توبن و  هناـخ  رد  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  هک  دوب 

میدـقت میقتـسم و  طارـص  يایوپ  هتـسویپ  نادـناخ  نیا  دوش . راذـگاو  وا  هب  تما  هدـنیآ  يربهر  هک  تفرگ  رارق  يریـسم  رد  دـلوت  تاعاس 
هناخ رد  يرکـسع  نسح  ماما  دوب . هداد  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  مالـسا  زا  يرادساپ  دوب و  قح  يایحا  يارب  ردـقنارگ  يادهـش  يهدـننک 
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هب ار  تما  يربهر  ات  دـشیم  هدامآ  دوب -  قطان  نآرق  مالـسا و  گرزب  رـسفم  هک  ردـپ -  يهصاخ  تاهجوت  تحت  مالـسا و  زکرم  نآرق و 
دریگ . تسد 

یسرتادخ

. دوب قح  ترضح  زا  میب  یسرتادخ و  مالـسلاهیلع -  هحفص 19 - ] يرکسع [  نسح  ماما  یکدوک  نارود  رد  راکـشآ  ياههدیدپ  زا  یکی 
درک و رذـگ  ترـضح  رب  یـصخش  يزور  هک  دـننکیم  لقن  ناخروم  دـندوب . ادـخ  دای  هب  هشیدـنا و  رد  یکدوک  يهرود  نامه  زا  ناـشیا 
رد هک  ياهچیزاب  نتـشادن  رطاخ  هب  ناشیا  تشادـنپ  صخـش  نآ  دـیرگیم ، هداتـسیا و  دوخ  لاسمه  ناکدوک  رانک  رد  هک  دـید  ار  ناـشیا 

راکنا ترـضح  ینک . يزاب  ات  مرخیم  ياهچیزاب  تیارب  تفگ : اذـل  دوشیمن  يزابمه  ناـشیا  اـب  دـیرگیم و  تسا  رگید  ناـکدوک  تسد 
. - شتـسرپ شناد و  يارب  دناهدیرفآ - .؟ هچ  يارب  سپ  تفگ : درک و  تریح  درم  نآ  دناهدیرفاین .»... يزاب  يارب  ار  ام  هن ، : » تفگ درک و 
نآ میدیرفآ .» ثبع  هب  ار  امـش  دـیتشادنپ  ایآ  28 ؛ ]  ] اثبع مکانقلخ  امنا  متبـسحفا  : » دـیامرفیم دـنوادخ  اریز  ییوگیم - .؟ ار  نیا  اجک  زا 

اب هک  مدـید  ار  مرداـم  وش ، رود  نم  زا  یتـسه .!؟ كدوـک  هک  یلاـح  رد  تسین  یهاـنگ  ار  وـت  رخآ  تفگ : یتفگـش  اـب  هدز و  تریح  درم 
کچوک ياهبوچ  زا  مسرتیم  نم  درک و  هدافتـسا  کچوک  ياهبوچ  زا  هکنآ  ات  دـشیمن  قفوم  نکیل  تخورفایم  شتآ  گرزب  ياهبوچ 

ادـخ زا  اـهنت  دوب . نیجع  ناـشناور  ناـج و  اـب  راـگدرورپ  هب  نیقی  دوب و  ناـشیا  یتاذ  رـصانع  زا  دـنوادخ  هب  ناـمیا  [ . 29 ..« ] مشاـب منهج 
. ] تشاد دوجو  ترـضح  رد  یگدـنز  لحارم  مامت  رد  یگژیو ، نیا  دنتـشادن و  ساره  يرگید  زا  قح  زا  زج  دـندوب و  فئاـخ  كاـنمیب و 

هحفص 20 ]

ردپ اب 

نیا رد  دندرب . اهدوس  رون ، همـشچرس  نآ  زا  دندنارذگ و  ردپ  رانک  رد  ار  دوخ  یگدـنز  زا  یـشخب  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما 
ناشردپ رد  ترضح  دنتـشاد ، اهـسرد  مه  اب  ملعتم  ملعم و  ای  رـسپ  ردپ و  نیا  دشن و  ادج  ردپ  زا  هظحل  کی  ماما  رـضح ، رفـس و  رد  هرود 
هدیـشخب يرترب  فلـس  ناربمایپ  یمامت  رب  ار  مرکا  لوسر  هک  یتایقالخا  دـندیدیم ؛ ار  مرکا  ربمایپ  ناشراوگرزب  دـج  یقـالخا  ياـههولج 

ناشدـنزرف رد  زین  ردـپ  تفرگیمارف . دـیدیم و  اجکی  ار  اهنآ  يهمه  رـسپ  دوب و  مسجم  ردـپ  رد  لـبق  ناـماما  ياـهیگژیو  هوـالع  هب  دوب ،
تشاد و صاخ  یمامتها  ناشیا  يهرابرد  اذل  تسنادیم  دـنزرف  یمارگ  نیمه  ار  دوخ  قح  هب  بئان  دـیدیم و  ار  تماما  يهلـسلس  يهمادا 

گرزب وا  تسا . تجح  نیرتراوتـسا  يوبن و  نادناخ  يهرهچ  نیرتلیـصا  دـمحموبا  مدـنزرف  : » تشادیمرب هدرپ  دـنزرف  تلیـضف  زا  نینچ 
هک تسا  نآ  زا  رتالاب  يداه  ماما  ماـقم  عطق  روط  هب  [ . 30 « ] ددرگیمزاب وا  يوس  هب  نآ  ماکحا  تماما و  تسا و  نم  نیـشناج  منادنزرف و 

الاو و ياهـشیارگ  یمامت  هکنآ  زا  سپ  اهنت  هکلب  دـنادب  تماما  قحتـسم  ار  وا  دزیخرب و  دـنزرف  یهاوخاوه  هب  يردـپ  يهفطاـع  ساـسا  رب 
یفرعم نینچ  ار  دوخ  زا  سپ  بئان  تماما ، ماقم  زا  هکلب  يردـپ -  ماقم  زا  هن  ردـپ -  دوب ، هدـمآ  مهارف  ترـضح  رد  ردـقنارگ  ياـهیگژیو 

. دربیم مان  قح  هب  يهفیلخ  گرزب  نیملـسم و  يهدنیآ  ماما  قلخ و  رب  يادخ  تجح  تماما و  نادـناخ  يامن  مامت  ریوصت  ار  وا  دـنکیم و 
ماما تخاسیم . تماما  ماقم  يدصت  هتسیاش  ار  وا  نیمه  تشاد و  دوخ  رد  ار  تماما  طیارـش  یمامت  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما 

مهارف ماما  يارب  ار  تالکشم  عاونا  لکوتم -  صوصخب  نایسابع -  دوب . ناشیا  ياهتنحم  جنر و  دهاش  هحفص 21 ] ردپ و [  مزالم  هارمه و 
زا اهقف  ناروشناد و  يدنمهرهب  عنام  تفرگ و  رظن  تحت  ار  وا  اجنآ  رد  درک و  لقتنم  ارماس  هب  هنیدـم  زا  ار  يداه  ماما  لکوتم  دـنتخاسیم .
هاـگ هب  هاـگ  و  داد . رارق  ناـسوساج  زا  ياهقلح  رد  ار  ناـشیا  درک و  يریگولج  ناـشیا  هب  هیعرـش  قوقح  ندیـسر  زا  تشگ و  ناـشیا  ملع 

امـسر هکلب  درکن  تعانق  اهنیا  هب  هفیلخ  دـنروآ . رابرد  هب  تسه  هک  یتلاح  ره  رد  ار  ماما  دـنرب و  شروی  ناشیا  يهناـخ  هب  دادیم  روتـسد 
ییاج دننک -  ناریو  ار  ناشیا  ربق  داد  روتسد  درک و  عنم  ار  تیناسنا  تمارک و  گنهاشیپ  مالـسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  رهطم  دقرم  ترایز 
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هناتـسآ رد  هک  يرکـسع  نسح  ماـما  ناگدـید  ربارب  رد  اهدادـیور  ثداوـح و  نیا  یماـمت  تسا -  دـنوادخ  هدـیزگرب  طاـقن  هلمج  زا  هـک 
دش . هحرش  هحرش  یمدرمان  همه  نیا  زا  ناشهنیس  دومن و  هودنا  درد و  زا  لامالام  ار  ناشیا  بلق  داد و  خر  دوب  رمع  ییافوکش  یگدنز و 

ردارب گوس  رد 

. دوب نانآ  ياههاگدید  راکفا و  كانبات  يهولج  تیبلها و  ناماما  زا  ییابیز  هنومن  مالسلاهیلع -  يداه -  ماما  دنزرف  دمحم  دیس  رفعجوبا ،
نآ رب  نایعیش  زا  يرایسب  هک  اجنآ  ات  تخاسیم  زیامتم  نارگید  زا  ار  وا  هتسجرب ، رایـسب  بدا  مولع و  یگدرتسگ  الاو ، قالخا  یـشوهزیت ،

نینچ وا  يوکین  قالخا  راـقو و  يهراـبرد  ینـالکلا »  » گرزب فراـع  دـسریم . وا  هب  تماـما  بصنم  يداـه  ماـما  زا  سپ  هک  دـندوب  رواـب 
، رتراوگرزب رتراقو ، اب  وا  زا  مدیسر و  مک  نس  ییافوکـش و  زاغآ  رد  يداه ) ماما  بقل   ) اضرلا یلع  نبدمحم  رفعجوبا ، تمدخ  دیوگیم :

دوتسیم هحفـص 22 ] رایـسب [  ار  وا  رفعجوبا  دوب و  كدوک  زاجح -  رد  يرکـسع -  نسح  ماما  ماگنه  نآ  رد  مدیدن . رتهزیکاپ  رتلیلج و 
هدهع هب  ار  وا  تیبرت  شزومآ و  زین  ترـضح  [ 32  ] دـشیمن ادـج  وا  زا  دوب و  يرکـسع  نسح  ماما  شردارب  مزالم  هراومه  رفعجوبا  [ 31]
مولعم ناشیا  يرامیب  ببس  داتفا  رتسب  رد  دش و  رامیب  یتخسب  رفعجوبا  تخاسیم . دنمهرهب  ار  وا  شیوخ  بادآ  فراعم و  مولع ، زا  هتفرگ 

دنداهنیم و جرا  ار  ناشیا  ناگمه  اریز  دننک  لمحت  ار  ناشیا  كرابم  دوجو  دنتـسناوتن  دوسح  زوتهنیک و  نایـسابع  ایآ  مینادیمن  تسین و 
رفعجوبا یناوج  تفرشیپ و  ناشیا  نت  رد  ضرم  لاح  ره  هب  دوب . یعیبط  ناشیا  گرم  يرامیب و  هکنآ  ای  دندرک  مومـسم  ار  ناشیا  راچان  هب 

دوخ ناج  زا  ار  ردارب  ترـضح  تشاذـگیمن . اهنت  ار  وا  دوب و  ردارب  مزالم  هراومه  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  تشگ . هدرمژپ 
لوغـشم نآرق  زا  یتایآ  توالت  هب  تاظحل  نیرخآ  رد  دـش و  دـب  رایـسب  رفعجوبا  لاح  دوب . نارگ  ناشیارب  وا  يرامیب  تشادیم و  رتزیزع 
لابقتـسا دروم  ایـصوا  ایبنا و  حاورا  دننام  درک و  زاورپ  شقلاخ  يوس  هب  ناشرهطم  حور  هک  دـنتخادرپ  ادـخ  میظعت  دـیجمت و  هب  دـندش و 

رتدنمـشزرا یگدـنز  زا  ار  وا  هک  یـسک  دوب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ردارب  نیرتزیزع  اریز  دـش  هراپ  هراـپ  ردارب  بلق  تفرگ . رارق  هکئـالم 
رد ار  ناگمه  راب  تقر  يهنحص  نیا  دندرک . كاچ  نابیرگ  دندش و  جراخ  هیوم  هیرگ و  اب  هدرک  هطاحا  ار  ناشیا  مغ ، جنر و  تسنادیم .

دندوب و دردمه  ماما  اب  مدرم  یمامت  تساخرب . ناگمه  يهلان  هیرگ و  مک  مک  تفرگارف و  ار  همه  یـشوماخ  دربورف و  رابهودـنا  یتوکس 
دوب . هودنا  زا  لامالام  اهبلق  دنتسیرگیم . تدش  هب 

دمحم دیس  هاگمارآ 

هوبنا ار  وا  رهطم  رکیپ  سپـس  دناوخ . زامن  هحفـص 23 ] وا [  رب  دومن و  نفک  داد و  لسغ  ار  رفعجوبا  شدـنزرف  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما 
لزنم نیرخآ  هب  دـندربیم  اـههرهب  وا  زا  ناناملـسم  هک  يراوگرزب  نادـقف  زا  فسأـت  زاربا  ریبـکت و  زا  ياهلاـه  ناـیم  رد  ناگدـننک  عییـشت 

دوریم و رامـش  هب  مالـسا  ناهج  رد  دـقارم  نیرتیمارگ  زا  هک  دـندروآ  دوجو  هب  يدـقرم  اجنآ  رد  دـندرپس و  كاخ  هب  ار  وا  دـندناسر و 
هک دنرواب  نیا  رب  رظن -  هدـیقع و  فالتخا  مغریلع  ناگمه -  تسا ، نادـنمتجاح  يارب  یهاگهانپ  دـنامیمن و  یلاخ  نیرئاز  زا  ياهظحل 
هب دـسریم و  تباجا  هب  شیاعد  دـهد ، رارق  عیفـش  ار  هدازماما  نیا  دوش و  لـسوتم  دـنوادخ  هب  هناـصلخم  سدـقم  ناـکم  نآ  رد  سک  ره 

یگدـنز و هک  داـب  ریزارـس  وت  رب  زور  بش و  يدـنوادخ  تاـکرب  رفعجاـبا و  يا  تهاـگمارآ  داـب  كربتم  ددرگیم ... لـئان  دوخ  دوصقم 
تسا . هدوب  دیفم  رابرپ و  رایسب  هچ  ناناملسم  يارب  تگرم 

ءادب ههبش 

. تفگ تیلست  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  هب  ار  رفعجوبا  گرم  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  هک  دننکیم  حیرـصت  تایاور  یخرب 

. مینکیم عفد  ار  ههبش  سپـس  لقن و  ار  اهنآ  اذل  تسا ، هدروآ  شیپ  ياهدع  يارب  ار  ءادب » ههبـش   » هک هتفر  راک  هب  یتارابع  تایاور  نیا  رد 
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 - يداه یلع  ماما  دزن  رفعجوبا  تاـفو  زا  سپ  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  يرفعج  مشاـهوبا  زا  قاحـسا  نب  دـمحم  زا  دـمحم  نب  یلع  - 1
مظاک و یسوم  ماما  دننام  ماگنه  نیا  رد  يرکـسع -  نسح  ماما  رفعجوبا و  ود -  نیا  ایوگ  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  مدوب و  مالـسلاهیلع - 

رفعجوبا گرم  زا  سپ  اریز  دشابیم  ود  نآ  يارجام  دننام  ردارب  ود  نیا  يهیضق  دنتسه و  مالـسلاهیلع -  قداص -  ماما  نادنزرف  لیعامـسا 
زا لبق  دش و  دراو  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  دشاب . يرکـسع  نسح  ماما  صوصخم  تماما ، هک  تفریم  راظتنا 
هک دش  هحفـص 24 ] لصاح [  ءادـب  نینچ  دـنوادخ  يارب  رفعجوبا  گرم  زا  سپ  مشاهابا ، يا  يرآ  : » دومرف مروایب  ناـبز  هب  ینخـس  هکنآ 

دمحموبا دنشاب . هتـشادن  شوخ  نازیتس  قح  هچ  رگا  يدرکیم -  سفن  ثیدح  دوخ ، اب  هک  هنوگنامه  دنک -  راکـشآ  ار  دمحموبا  تماما 
سپ هک : دنکیم  لقن  ییحی  نب  دمحم  - 2 [ . 33 . ] تسوا دزن  دنراد  جایتحا  نادب  مدرم  هک  ار  یشناد  تسا و  نم  زا  سپ  نیـشناج  مدنزرف 

، تسیرگ دوب  هتسشن  هک  يرکسع  نسح  ماما  متفگ . تیلـست  وا  هب  مدش و  بایفرـش  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  تمدخ  رفعجوبا  تافو  زا 
بوصنم ینیـشناج  هب  ار  وت  دـنوادخ  34 ؛ ]  ] ادـمحاف هللا افلخ  کنم  لعج  دـق  هللا  نا  : » تفگ درک و  ور  ناـشیا  هب  ناـشراوگرزب  ردـپ  سپ 
یماگنه تفگ : هک  دنکیم  لقن  نابهصلایبا  نبا  زا  باطخلایبا  نب  نیسحلا  نب  دمحم  - 3 وگساپس .» دمح و  ار  يادخ  سپ  تسا  هدومن 
هداتسیا يرانک  رد  يرکسع  نسح  ماما  تسشن و  نآ  رب  ناشیا  دنداهن و  یـسرک  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  يارب  تشذگرد  رفعجوبا  هک 
ثدحا دقف  ارکـش  ثدحا هللا  ینب  ای  : » دنتفگ هدرک  ور  نسح  ماما  ناشدنزرف  هب  ماما  دـنوش  غراف  رفعجوبا  نداد  لسغ  زا  هکنآ  زا  سپ  دوب 

دیاش رظن ، ودـب  رد  امن .» رکـش  يادا  وگـساپس و  ار  وا  زین  وت  سپ  هدرک  رایتخا  تاهرابرد  یکین  رما  دـنوادخ  مدـنزرف ! 35 ؛ ] .. ] ارما کیف 
ینعم نیا  هب  ءادب -  دنوادخ  يارب  تسا  لاحم  هک  یلاح  رد  دنک  داجیا  لاعتم  دنوادخ  هب  تبـسن  ءادب  يههبـش  یهورگ  يارب  قوف  تایاور 
نکیل ماهوا -  تاروصت و  نیا  زا  ام  راگدرورپ  تسا  رود  هزنم و  تسادـخ -  هب  لهج  نداد  تبـسن  داقتعا ، نیا  همزال  اریز  دوش  لصاح  - 

هک ار -  مهدزای  موصعم  تماما  دنوادخ ، هک  دیوگیم  اهنت  هکلب  درادن  ءادـب  هلأسم  هب  یطبر  تایاور ، نیا  هک  میباییمرد  لمأت  یکدـنا  اب 
راکـشآ نایعیـش  تیاده  يارب  دوب -  دهاوخ  دوب  حـلاص  هک  رفعجوبا  هحفـص 25 ] ماما [ ، دنتـشادنپیم  دوب و  ناهنپ  نایعیـش  زا  ياهدع  رب 

دنراد تلـالد  لـماک  یحوضو  اـب  تاـیاور  نیا  : » دراد هنوگ  نیدـب  یحیـضوت  قوف  تیاور  يهراـبرد  يورغ  ياـقآ  راوگرزب  خیـش  دوـمن .
تماما هب  یلزا  ملع  اذل  دـیبرچیم و  شاهفک  يرکـسع  نسح  ماما  هچرگا  دوبن  رود  تماما  بصنم  ماقم و  زا  مه  نادـنچ  رفعجوبا  هکنآرب 
تایاور زا  دوش . مهارف  مهدزای  موصعم  تماما  يهمات  تلع  دـنک و  توف  ردارب  زا  لبق  رفعجوبا  هک  دوب  نینچ  ریدـقت  دوب و  هتفرگ  قلعت  وا 

زا یکی  نیمه  هک  دوب  مه  رتگرزب  رفعجوبا  هکنآ  هوالع  هب  دـندوب . اراد  ار  تماـما  طئارـش  تایـضتقم و  ردارب  ود  نیا  هک  دـیآیمرب  نینچ 
هب یطبر  تایاور ، نیا  لاح  ره  هب  [ . 36 « ] تسا هدش  هتفرگرب  مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  تارضح  زا  تسا و  نایعیش  دزن  تماما  طیارش 

راکشآ دوب -  ناهنپ  نایعیش  رب  هک  ار -  مالسلاامهیلع -  يرکسع -  یلع  نب  نسح  تماما  دنوادخ  هک  دیآیمرب  اهنآ  زا  هکلب  دنرادن  ءادب 
هکنآ هن  تسا  ناشیا  تماما  ندرک  راکـشآ  نیمه  رطاخب  ساپـس ، رکـش و  راـهظا  رب  ینبم  ناشدـنزرف  هب  يداـه  ماـما  يهتفگ  اـما  و  دومن .
تسا . لاحم  روما  زا  هک  دشاب  هداد  خر  یلدبت  دنوادخ  ملع  رد  دوش  مزال  ات  دیسر  ناشیا  هب  دوب  رفعجوبا  هب  قلعتم  هکنآ  زا  سپ  تماما 

ردارب ود 

، هتسیاش بدا  دوب . تیالو  تماما و  ناتـسوب  دبـسرس  ياهلگ  يرـشب و  ریظنیب  ياهدرخ  زا  یکی  مالـسلاهیلع -  يداهلا -  یلع  نب  نیـسح 
 - يرکسع نسح  ماما  شردارب  اب  ریذپان  تسسگ  يدنویپ  نیـسح  تخاسیم . زیامتم  نارگید  زا  ار  وا  شفراعم  یگدرتسگ  نیتم و  قالخا 

هحفص ماما [  تشهب  ناناوج  نارورـس  ناشیا و  يهناحیر  ربمایپ و  ناگدازرتخد  ناشدج  ود  هب  ار  ود  نیا  هک  اجنآ  ات  تشاد  مالـسلاهیلع - 
يرفعج مشاـهوبا  دوـب ، هتفاـی  یناوارف  عویـش  يراذـگمان  نـیا  دـندیمانیم و  نیطبـس »  » ار اـهنآ  هدرک و  دـننام  نیــسح  ماـما  نـسح و  [ 26

تسا هزنم  [ . » 37 « ] نینرقم هل  انک  ام  اذه و  انل  رخس  يذلا  ناحبس  : » مدناوخ ار  هفیرش  يهیآ  نیا  مدش و  راوس  یبکرم  رب  يزور  دیوگیم :
دینـش و مدـناوخ  ار  هچنآ  نیطبـس »  » زا یکی  دوبن .» اهنآ  رب  یبایتسد  ناوت  ار  ام  هکنآ  لاح  تخاس و  اـم  رخـسم  ار  اـهبکرم  نیا  هک  یـسک 
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[38 « ] ینک دای  ار  تراگدرورپ  ياهتمعن  يدش  راوس  بکرم  رب  هک  یماگنه  دناهداد  روتسد  وت  هب  دناهدادن ، يروتـسد  نینچ  ار  وت  : » تفگ
. 

گرزب يهعجاف 

ءولألت يهدهاشم  زا  هک  یسابع  توغاط  دمتعم » . » دوب ردپ  نادقف  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  یگدنز  رد  تبیـصم  نیرتكانلوه 
هدمآ گنت  هب  دـندشیم  باریـس  ناشیا  بدا  ملع و  همـشچرس  زا  دـندوب و  هتفرگرب  رد  ار  ناشیا  راو  هناورپ  هک  ینامدرم  هعماج و  رد  ماما 

درک مومـسم  ار  ماما  دش و  بکترم  ار  تایانج  نیرترابتـشهد  نیرتگرزب و  زا  یکی  دوب  هدناود  هشیر  شناج  حور و  قامعا  رد  هنیک  دوب و 
نایعیـش و تفاییم ، تدش  ماما  يرامیب  دشیم و  نوزفا  درد  جنر و  مدب  مد  تخاس . يرتسب  ار  ناشیا  دش و  رگراک  ماما  نت  رد  رهز  [ 39]
زا هک  دوب  تیب  لها  يایوگ  نابز  ینامسآ و  رعاش  يرفعج  مشاهوبا  ناگدننک  تدایع  زا  یکی  دندمآیم  ناشیا  تدایع  هب  تلود  ناگرزب 
: ] درک ریوصت  نینچ  ریز  تایبا  یط  ار  دوخ  يهتخوس  يهنیـس  قیمع و  هودـنا  تفرگارف و  ار  شنامـشچ  یکـشا  هدرپ  ماـما  لاـح  هدـهاشم 

تـسا روجنر  رامیب و  ماما  مدینـش  هک  یماگنه  مدش ، رادبت  تشگ و  هراپ  هراپ  مبلق  دـش ، رات  هریت و  منامـشچ  ربارب  رد  ناهج  [ » هحفص 27
ره نامرد  هک  وت  اتفگـش ! دـندش . رونیب  هریت و  ناگراتـس ، تشگ و  رامیب  مالـسا  تیرامیب  اب  اماما ! !«. » داـب وا  يادـف  میتسه  يهمه  متفگ :
[ . 40 « ] یتسه ناگدنز  ناگدرم و  يهدننک  هدـنز  ایند و  نید و  رد  اهدرد  بیبط  وت  «. » ياهدـش يرامیب  درد و  راچد  هنوگچ  یتسه  يدرد 

ناشیا يادف  ار  دوخ  تسا  رـضاح  هک  اجنآ  ات  هدرک  نیگمغ  ار  وا  ماما  يرامیب  دهدیم . ناشن  ار  مشاهوبا  هودنا  جـنر و  تیاهن  قوف  تایبا 
تـسا درد  ره  رگنامرد  دوخ  هک  ماما  دسرپیم  هدز  تفگـش  مشاهوبا  دـناهدش . هریت  ناگراتـس  تسا و  مالـسا  يرامیب  ماما  يرامیب  دـنک .

! هماعدابا يا  : » تفگ وا  هب  ترـضح  تشاد  ندـش  جراخ  دـصق  هک  یماگنه  تفر و  ماما  تدایع  هب  زین  هماـعدوبا  دوشیم .! راـمیب  هنوگچ 
نبای ارچ  : » داد خـساپ  تعرـس  هب  هماعدوبا  يدرگ »؟ دونـشخ  نآ  زا  ات  میوگب  یثیدـح  تیارب  یهاوخیمن  ایآ  تشگ  بجاو  اـم  رب  وت  قح 

زا رفعج ، نب  یسوم  شردپ  زا  یسوم ، نب  یلع  شردپ  زا  داوج  ماما  مردپ  : » دومرف ترضح  مدنمزاین .»! امـش  ثیداحا  هب  ردقچ  هللا  لوسر 
، بلاطیبا نب  یلع  شردپ  زا  یلع ، نب  نیسح  شردپ  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  شردپ  زا  یلع ، نب  دمحم  شردپ  زا  دمحم ، نب  رفعج  شردپ 

هللا مسب  سیونب : دومرف : مسیونب ؟ هچ  متفگ : سیونب . یلع ! اـی  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک : هحفـص 28 ] درک [  لقن  میارب 
يراج نابز  رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  مالـسا »  » دـنک و قیدـصت  ار  نآ  لامعا ، دوش و  ریگیاج  اهلد  رد  هک  تسا  نآ  نامیا »  » میحرلا نمحرلا 

: تسا رترب  کیمادـک  منادیمن  دـنگوس  ادـخ  هب  هللا  لوسر  نبای  متفگ : دـیوگیم : هماعدوبا  ددرگیم .» لالح  نآ  اب  ییوشاـنز  دوشیم و 
 - بلاطیبأ نب  یلع  طخ  اب  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  يالما  هب  تسا  ياهفیحـص  نیا  : » داد خساپ  ماما  ثیدح ؟ دنـس  ای  نتم 

رـشن و هتخابلد  هتفیـش و  ماـما  [ . 41 « ] دراپـسیم دوـخ  نیـشناج  هب  کـی  ره  میربیم و  ثرا  هب  نامناردـپ  زا  ار  نآ  اـم  هـک  مالـسلاهیلع - 
يرامیب و جوا  رد  یتح  اذـل  تخانـشیمن  یعنام  دـنامیمنزاب و  دوخ  تلاسر  ماجنا  زا  ياهظحل  دوب و  هشیدـنا  یهاگآ و  شناد ، شرتسگ 

تشاد . غیلب  یمامتها  راک  نیا  هب  یگدوسرف 

يرکسع نسح  تماما  رب  صن 

، لسغ ماجنا  یلوتم  تیب و  لها  نایعیش  عجرم  دوخ و  زا  سپ  نیشناج  ماما و  ناونع  هب  ار  دوخ  راوگرزب  دنزرف  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما 
ناشیا تماما  زا  ثحب  ماگنه  ار  صوصن  نتم  دـندومن . غالبا  ناگمه  هب  دـندرک و  یفرعم  صاخ ، ياـهراک  ریاـس  دوخ و  رب  زاـمن  نفک و 

درک . میهاوخ  لقن 

نیرب سودرف  يوس  هب 
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رادـید نامز  ترـضح ، هک  یماـگنه  تفاتـشیم . ناـشیا  يوس  هب  تعرـس  هب  گرم  تفر و  لـیلحت  ماـما  ياوق  درک و  ار  دوخ  ریثأـت  رهز ،
مالک يایوگ  ناشیا  نابز  دندش  لوغشم  نآرق  زا  ییاههروس  توالت  هب  هدش  هجوتم  هلبق  هحفص 29 ] فرط [  هب  دندید  کیدزن  ار  تسود 

هب یهلا  هکئالم  لابقتـسا  ناـیم  رد  ناـشیا  ینارون  رهطم و  حور  دوبر و  رد  ار  ناـشیا  گرم ، هک  دوب  تیدـحا  تاذ  داـی  هب  ناـشبلق  ادـخ و 
دروخیم ناکت  گرزب  متام  نیا  زا  نیمز  دنازرلیم و  ار  راوید  رد و  هلان  هجـض و  يادص  درک . زاورپ  ایـصوا  ایبنا و  هاگیاج  نیرب  سودرف 

دـش و جراخ  ماما  يهناخ  زا  هیوم  هیرگ و  اب  يزینک  دوب . هدرک  تلحر  ناگدیدمتـس  ناـمورحم و  ردـپ  گرزب ، رورـس ، ناـبهاگن ، اوشیپ ،
زا هک  یکانلوه  بئاصم  ثداوح و  داـی  هب  ار  ناـنز  داـیرف ، نیا  [ . 42 !« ] میشکیم هدیشک و  هبنـشود  زور  زا  هک  اهجنر  هچ  : » دیـشک دایرف 

دندیشک زور  نآ  رثا  رب  هک  ییاهتنحم  دندش و  ورهبور  اهنآ  اب  تیب  لها  هک  دعب  هب  دوب ) هدش  لیکشت  هبنشود  زور  رد  هک   ) هفیقـس عامتجا 
درک . هدرسفا  تدش  هب  ار  نیرظان  نیعمتسم و  نانآ  نامایب  ياههیرگ  تخادنا و 

نفک لسغ و 

دناوخ . زامن  وا  رب  سپس  دومن و  نفک  داد ، لسغ  ار  ردپ  كاپ  رکیپ  مغ ، لامالام  یبلق  نایرگ و  ینامشچ  اب  يرکسع  نسح  ماما 

گرزب گوس 

ناشیا سدـقم  دـسج  عییـشت  راختفا  رد  ات  دنتفاتـش  ماما  يهناخ  هب  مدرم  فلتخم  تاقبط  درک و  ناشیرپ  ار  ارماس  گرزب  يهعجاف  نیا  ربخ 
دارفا ریاس  تلود و  يهیاپ  دنلب  ياهتیـصخش  تاضق ، ناریزو ، املع ، دش و  لیطعت  یتلود  تارادا  يراجت و  ياهـشخب  رازاب ، دنـشاب ، میهس 
قیمع فسأت  زاربا  شنادـقف  زا  دوب و  تماما  توبن و  يهدـنامزاب  نیا  لئاضف  يایوگ  هحفص 30 ] ناشنابز [  هک  یلاح  رد  یـسابع  نادناخ 

کیچیه رد  ارماس  دنیوگیم : ناخروم  دندادیم . لیکـشت  يدنمهوکـش  بکوم  دنداتفا و  هار  هب  ترـضح  كاپ  ندب  شیپاشیپ  دندرکیم 
خیرات رد  دننامهیب  ياهثداح  ناونع  هب  تماما ، يهلالس  نیا  عییـشت  مسارم  دوبن و  يریگارف  میظع و  عییـشت  نینچ  رظان  یخیرات  لحارم  زا 

تشگ . تبث  رهش  نآ 

لزنم نیرخآ 

هک ناشیا  هاگمارآ  ات  تفگیم و  دوردـب  ار  وا  سدـقم  رکیپ  ماما ، يهبئاشیب  تاـمحز  زا  ریدـقت  ییوگریبکت و  اـب  تیعمج  جاوم  ياـیرد 
هدیسرارف عادو  كاندرد  تاظحل  تفریم . شیپ  دوب  هتخاس  مهارف  شاهداوناخ  دوخ و  يارب  يدقرم  ناونع  هب  ار  نآ  دوب و  ناشدوخ  لزنم 

زین ار  وا  یناسنا  ياهـشزرا  همه  داهن و  ربق  رد  ار  ردـپ  كاپ  دـسج  دـنمدرد ، یبلق  دولآ و  کشا  ییاـههنوگ  اـب  يرکـسع  نسح  ماـما  دوب 
اب دندروآ و  موجه  ناشیا  فرط  هب  ناگدننک  عییـشت  هوبنا  دش  غراف  ردپ  رکیپ  نفد  زا  ماما  هکنیمه  [ 43 . ] تخاس ناهن  كاخ  رد  وا  هارمه 

تبحم و همه  نیا  زا  دندوب  هداتسیا  هداوناخ  ياضعا  رگید  هارمه  هک  ماما  دندومن . يدردمه  زاربا  دنتخادرپ و  ناشیا  تیلـست  هب  تیمیمص 
هک ار  ياهدیصق  دیقف  ماما  ياثر  رد  دیسر و  ماما  تمدخ  نایرگ  ینامشچ  اب  يرمیص  لیعامـسا  نب  دمحم  [ . 44 . ] دندرک رکشت  ینادردق 

یناکت دشاب ) هدش  اپ  هب  تمایق  ییوگ   ) هودنا تدـش  زا  نیمز  [ » هحفـص 31 دوب [ : هدمآ  نینچ  نآ  زا  یتمـسق  رد  هک  دناوخرب  دوب  هدورس 
ار يرگید  يهراتس  دنوادخ  درک و  بورغ  تیالو  نامسآ  رد  نابات  يهراتـس  نیمهد  «. » دنکفا نورب  تشاد  لد  رد  هچ  ره  دروخ و  تخس 
و تفای . دنهاوخ  تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  تیاده  هار  ناوریپ  يداه ، يرکسع  نسح  ماما  هلیسو  هب  «. » تشاد دهاوخ  ششخرد  هب  ام  يارب 

ناگدنیوپ يامنهار  شراوتـسا  قطنم  هک  دیـسر  دهاوخ  هصرع  هب  یماما  دفاکـشیم و  ار  اهیکیرات  هک  درک  دهاوخ  عولط  يرون  وا  زا  سپ 
عقاو تیدحا  هاگرد  لوبقم  شلمع  درامـش  ینالوط  ار  نآ  سک  ره  تشاد و  دهاوخ  يربک ) يرغـص و   ) تبیغ ود  هک  یماما  دوب ؛ دهاوخ 

ياهوزرآ هاگهولج  وا  تسا و  هدش  عمج  اوشیپ  نیمهدزاود  رد  ام  ياهدیما  لامآ و  نامحر ، يادخ  هناگهدزای  ياهتجح  يا  «. » ددرگیمن
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ملاع دوخ  روهظ  اب  هک  دنکیم  هراشا  ملاع  حلصم  و  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع -  ماما  هب  رعاش  قوف ، تایبا  رد  [ . 45 « ] تسام
رارقرب نیمز  طاـقن  ماـمت  رد  ار  یعاـمتجا  یـسایس و  تلادـع  دناکـشخیم و  ار  متـس  ملظ و  هشیر  دـنکیم ، دـیدج  یلوحت  شوختـسد  ار 

ناشتکربرپ رمع  زا  لاـس  هحفـص 32 ] یلوـق 23 [  هب  و  [ 46  ] تشاد نس  لاس  تسیب  ردـپ  تلحر  ماـگنه  يرکـسع  نسح  ماـما  دـنکیم .
زا سپ  املع  اهقف و  تفرگ ، هدهع  هب  ار  ناناملـسم  هماع  تیعجرم  تماعز و  ترـضح  یگدـنلاب ، یناوج و  يهناتـسآ  رد  [ 47  ] تشذگیم

شناد لضف و  هب  دندوب  هداد  خساپ  صصختم  یملاع  يهنوگ  هب  ار  تالاؤس  همه  ناشیا  دندوب و  هدرک  حرطم  ار  اهـشسرپ  نیرتقیقد  هکنآ 
دوخ رد  هدرب و  ثرا  هب  ار  دوخ  دادجا  ناردپ و  تازایتما  لئاضف و  ترـضح  دـنداهن . ندرگ  ناشیا  تماما  هب  دـندرک و  فارتعا  ترـضح 
سک چـیه  ناشنامز  رد  دوب و  هتخاس  دوخ  يهژیو  ار  تماما  نساحم  توبن و  بادآ  حالـص و  اوقت ، رـصانع  يهمه  ناـشیا  تشاد . عمتجم 

میروآیم . ار  ناشیا  تازایتما  تدابع و  ياههولج  زا  ياهراپ  راصتخا  هب  اجنیا  رد  تفرگن . یشیپ  ناشیا  زا  رامضم  نیا  رد 

تدابع

یهلا تاروتــسد  ماـجنا  دـنوادخ و  تعاـطا  هـب  هـمه  زا  شیب  دوـب و  دوـخ  ناـمز  درف  نیرتدـباع  مالــسلاهیلع -  يرکــسع -  نـسح  ماـما 
بارحم رد  ماما  : » دـیوگیم يرکاـش  دـمحم  درکیمرـس . دادـماب  اـت  ادـخ  يارب  دوجـس  زاـمن و  نآرق ، توـالت  اـب  ار  اهبـش  تخادرپیم ؛

[ . 48 « ] دندوب هدجس  لاح  رد  نانچمه  ناشیا  نکیل  مدشیم  رادیب  مدیباوخیم و  نم  تفریم و  هدجس  هب  تسشنیم و 

ترضح زامن 

غراف زامن  زا  هک  یتقو  ات  دـشیم و  شیاین  رد  قرغ  دوجو  مامت  اب  تخادرپیم  زامن  هب  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما 
ناشناج حور و  ناشیا  تسا و  نمؤم  جارعم  زامن  درکیمن . دوخ  فوطعم  ار  ناشیا  هجوت  يرگید  هحفص 33 ] يهلأسم [  چیه  دندوب  هدشن 

تخادرپیم . شیاین  هب  یتسه  قلاخ  اب  لماک  يهبانا  اب  هنافراع و  دشیم و  لصتم  قح  هب 

ترضح ياعد 

 - دـهدیم ناشن  یبوبر  تحاس  هب  ار  ناشیا  قلعت  تدـش  هک  ار -  ریز  ياعد  درکیم  دـنلب  تونق  يارب  ار  تسد  زامن  رد  ماما  هک  یماگنه 
هل عخب  نم  ای  تاومـسلا ، ضرالا و  لها  هل  عشخ  نم  ای  تارعوتملا ، جاجفلا  هسدقب  تءاضا  نم  ای  تاملظلا ، رون  یـشغ  نم  ای  : » دناوخیم
يا [ . » 49 ...« ] کلیبس اوعبتا  اوبات و  نیذلل  رفغاف  املع  ۀمحر و  ءیش  لک  تعسو  تایفختسملا ، رئامـضلا  ملاع  ای  تاعربجتم ، لک  ۀعاطلاب 

شیارب اهنامسآ  نیمز و  لها  هکنآ  يا  دنکیم ، نشور  ار  كانلوه  ياههرد  شـسدق  وترپ  هکنآ  يا  دناشوپیم ، ار  اهیگریت  شغورف  هکنآ 
ار زیچ  همه  وت  تمحر  شناد و  ناهنپ ، ریامـض  هب  هاگآ  يا  تسا ، هدنکفارـس  شربارب  رد  يربکتم  رگمتـس  ره  هکنآ  يا  دننکیم ، شنرک 

باتـش ياهداد  نانآ  هب  هک  ياهدعو  ماجنا  رد  نک و  ظفح  خزود  باذـع  زا  ار  نانآ  زرمایب و  ار  تهار  ناگدـنور  نابئات و  سپ  هتفرگارف ،
ماجرف نیرتموش  هب  ارـس  نیرتدـب  رد  ار  نانآ  نک و  دوبان  ار  نازاـب  گـنرین  رتدوز  هچ  ره  اراـگدرورپ ! ینکیمن . هدـعو  فلخ  وت  هک  نک 

يور تیوس  هب  دندوبن و  وت  دـنمزاین  مدرم  رگا  ییاناد و  نانآ  ياهیناهن  هب  وت  تسا و  راکـشآ  وت  رب  تقلخ  رارـسا  اراگدرورپ ! زاس . راچد 
مامت رد  ارم  يهتفگان  هتفگ و  هدیـشوپ و  نایع و  راکـشآ ، ناهن و  اهلا ! راب  هاگآ . ناشریامـض  رب  يدوب و  زاینیب  ناشیا  زا  زاب  دندروآیمن 

ياهطرو هچ  رد  تناگدنتسرپ  ناتـسود و  هک  ینیبیم  دوخ  اراگدرورپ ! ینادیم . میرکف  ناجلخ  تاکرح و  تاقوا ، هحفص 34 ] رادرک [ ،
زج تساور  يدیدرت  وت  تامعن  رد  هن  مراد و  ییاوران  نامگ  تمرک  شـشخب و  رد  هن  دـنرازآیم ، ار  نانآ  هنوگچ  تنانمـشد  دـناهداتفا و 

يدایز و یضتقم  وت  ناسحا  تسا و  شیازفا  بجوم  ام  ششوک  دهج و  دننک . شیاین  دنناوخب و  تصالخا  هب  ات  ياهداد  نامرف  دوخ  هکنآ 
هب فرتـعم  ناـماهلد  تسوـت و  یگدـنب  يهداـتفا  ناـمیاهندرگ  هدروـخ و  وـت  شتـسرپ  غاد  اـم  ياـهیناشیپ  اراـگدرورپ ! تاـمعن . یناوارف 
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هچ ره  دوصقم . هب  عیرـس  یباـیتسد  راتـساوخ  تسا و  تکرح  رد  وت  يوـس  هب  ناـمدوجو  دـشابیم ، وـت  يهقلطم  تیکلاـم  يراـگدرورپ و 
زا نارگ  دنچ  ره  ياهتـساوخ  یتسه ، وت  ام  يهدش  لاؤس  هدش و  هتـساوخ  وزرآ ، دیما ، تسا . یندش  یهاوخب  هچ  ره  دش و  يدوب  هتـساوخ 

تیشم تسا ، ینادواج  رادیاپ و  وت  تزع  ریذپانانف و  وت  تکلمم  دنکیمن ، هتسخ  ار  وت  راسکاخ ، رصم و  دنچ  ره  ییایوج  دهاکیمن و  وت 
دوخ هانپ  رد  ار  ام  اراگدرورپ ! اهتردق . نکـش  مهرد  دنمتردق و  رهمرپ ، دنوادخ  ییوت  تسا و  يراس  يراج و  نامز  همه  رد  وت  يهدارا  و 

اب مالـسلاهیلع -  ماما -  نک »... اطع  اـم  هب  ار  تاهیاـس  ناریگ  هیاـس  تنامـسیر و  هب  ناگتـسویپ  يهرهب  شخب و  ناـمورین  تیراـی  اـب  ریگب ،
ماما و هک  اقح  دهدیم ، تبسن  یبوبر  تحاس  هب  هتسجرب  ییاهیگژیو  الاو و  یتافص  دراد  راگدرورپ  تمظع  هب  تبـسن  هک  یقیمع  تفرعم 
هب اعد  نیا  رد  ماما  دندوب . ناگتشگمگ  ناگدنامرد و  يارب  تسود  يوک  شوخ  میسن  دیحوت و  هاپس  نالوارق  شیپ  ناشیا  راوگرزب  ناردپ 

هاگرد زا  لماک  ینتورف  اب  ترـضح  سپـس  دـنکیم . هراشا  ماکح  یگماکدوخ  نایـسابع و  تموکح  رد  نیملـسم  ياهیراوشد  بئاـصم و 
هحفص 35 ] دهدیم [ . رارق  یلاعت  قح  هانپ  رد  ار  دوخ  دبلطیم و  ترصن  يرای و  تسوا -  تسد  رد  ناگمه  یتسه  مامز  هک  یلاعتیراب - 

يدادماب شیاین 

، ریبک لک  ریبک  ای  : » دندناوخیم ار  ریز  يهدنزرا  ياعد  دادماب  ره  ناشیا  هک  دوب  نآ  مالسلاهیلع -  ماما -  تدابع  ياههولج  زا  رگید  یکی 
لفطلا قزار  ای  ریـسألا ، لبکملا  قلطم  ای  ریجتـسملا ، فئاخلا  ۀمـصع  ای  رینملا ، رمقلا  سمـشلا و  قلاخ  ای  ریزو ، و ال  هل ، کیرـش  نم ال  اـی 

لعاج ای  رودصلا ، یفاش  ای  روبقلا ، یف  نم  ثعاب  ای  رومالا ، ربدم  ای  رونلا ، رون  ای  ریبکلا ، خیـشلا  محار  ای  ریـسکلا ، مظعلا  رباج  ای  ریغـصلا ،
ناساره ره  هانپ  يا  نابات ، هام  دیـشروخ و  هدـننیرفآ  يا  درادـن ، يریزو  زابنا و  هکنآ  يا  گرزب ، ره  گرزب  يا  [ . » 50 ..« ] رورحلا لظلا و 

راذـگ مهرم  يا  ناـگدرم ، هدـننازیگنارب  يا  روما ، يهدـننادرگ  يا  درخ ، كدوک  هد  يزور  يا  دـنبرد ، ریـسا  شخب  ییاـهر  يا  وجهاـنپ ،
هکئالم هکنآ  يا  روبز ، ناقرف و  غورف ، باتک و  يهدنروآدورف  يا  اههنیـس ، نورد  زار  ياناد  يا  مرگ ، ياوه  هیاس و  رگداجیا  يا  اههنیس ،

يا ناگدرم ، شخب  یگدنز  يا  بش ، زور و  رد  ناهایگ  يهدنرآرب  يا  رادیاپ ، هراومه  يا  دنلوغشم ، وا  حیبست  هب  هاگتشاچ  نامدهدیپس و 
، گرم زا  سپ  هدیسوپ  ياهناوختسا  هدنناشوپ  يا  هتشذگ ، ره  يهدنریگ  یشیپ  يا  گناب ، ره  ياونش  يا  هدیـسوپ ، ياهناوختـسا  نیرفآزاب 
زا رتارف  هکنآ  يا  تسین ، ییاجباج  یتخس  دنمزاین  هکنآ  يا  دریذپن ، ینوگرگد  هکنآ  يا  درادیمن ، شزاب  يراک  زا  يراک  هک  یـسک  يا 
هچ ره  رد  ار  نامرد  هکنآ  يا  دنادرگیمرب ، ار  موتحم  ءوس  ياضق  نامـسآ ، زارف  زا  هقدـص  اعد و  فطل  هب  هکنآ  يا  تسا ، ناکم  نامز و 
اب هکنآ  يا  دنکیم ، يرادهگن  ار  گرم  هب  فرـشم  یباذعیب  زا  هداتفا و  راک  زا  رامیب  قمر  يهدـنامزاب  هکنآ  يا  دـهدیم ، رارق  دـهاوخب 
يا دشخبیم ، دنک  دیدهت  رگا  دنکیم و  افو  هحفـص 36 ] دهد [  هدعو  رگا  هکنآ  يا  دنکیم ، نامرد  ار  هاکناج  ياهدرد  ییوراد  كدنا 
يا دوشن ، هابت  شاهرهچ  هکنآ  يا  يزوریپ ، کـین  يا  هبترم ، گرزب  يا  ناـشوماخ ، ناـهن  ياـناد  يا  ناگدنـسرپ ، ياههتـساوخ  يهدـنراد 

هکنآ يا  تسا ، زیچ  همه  زا  رتـالاب  وا  ناـمرف  هکنآ  يا  دـنیبن ، یـشوماخ  یتساـک و  شغورف  روـن و  هکنآ  يا  دریذـپن ، اـنف  شتکلمم  هکنآ 
هکنآ يا  تسا ، رگهولج  شتمحر  تشهب  رد  هکنآ  يا  تسا ، نایع  خزود  رد  وا  مشخ  هکنآ  يا  تسا ، نایامن  تشد  اـیرد و  رد  شتردـق 

هدـنروآرب يا  ناـهاوخداد ، سر  داـیرف  يا  تـسا ، ریگارف  شتمحر  هـکنآ  يا  تـسا ، رترب  شتاـیآ  هـکنآ  يا  تـسا ، تـسار  شیاهدــیون 
ياهنت يادخ  يا  دیواج ، ياهناور  راگدرورپ  يا  نیدورف ، هاگیاج  رد  شقلخ  تسا و  نیزارف  رظنم  رد  هکنآ  يا  ناگدنامرد ، يهتـساوخ 

، نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نانارمکح ، نیرتراوتسا  يا  ناسرباسح ، نیرتعیرس  يا  نایاونـش ، نیرتاونـش  يا  نایانیب ، نیرتانیب  يا  یندیـسوپ ،
هب هکنآ  يا  دنـسرن ، وا  روغ  هب  هکنآ  يا  ترفغم ، اوقت و  لها  يا  تزع ، راـگدرورپ  يا  ناریـسا ، يهدـننک  اـهر  يا  اـیاطع ، يهدنـشخب  يا 

يربنامرف و هناشن  تسا و  هشوت  یگرزب و  میارب  تداهـش  هک  یلاـح  رد  مهدیم  تداهـش  دوشن ، هتـسسگ  شیراـی  هکنآ  يا  دـیاین ، راـمش 
ییادخ وت  زج  هک  هناگی  ياتکی  يادخ  ییوت  هک ) مهدیم  تداهش  . ) مراد يراگتسر  دیما  ترسح  ینامیشپ و  زور  نادب  هک  تسا  تعاطا 
يدوب هدرک  بجاو  وا  رب  هچ  ره  داب -  وا  رب  وت  تاولـص  دشابیم -  تربمایپ  هدنب و  دـمحم  هک  مهدیم  تداهـش  يرادـن ، يزابنا  تسین و 
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هدننک زاینیب  هدنریگورف ، هدنریگرب و  هدنهد ، هدنرادزاب ، هد ، يزور  ییوت  هک  مهدیم  تداهش  دروآ و  ياجب  ار  دوخ  هفیظو  داد و  ماجنا 
ضبق يرادیم ، اور  ملظ  هن  ینکیم و  متس  هن  ینادیم ، هچنآ  زا  هدنرذگرد ، نابرهم ، هدنشخب و  هدننک ، هابت  راوخ و  هدننک ، تسدیهت  و 

، ریذپان گرم  يهدنز  ییوت  و  یناریمیم ، ینکیم و  هدـنز  ینادرگیمزاب ، يزاغآیم و  ییادزیم ، يراگنیم و  تسوت ، تسد  هب  طسب  و 
نک و هحفـص 37 ] ریزارـس [  نم  رب  ار  تتمحر  لـضف و  نک و  تیادـه  تدوـخ  دزن  زا  ارم  تسرفب و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  سپ 

یشوپهدرپ میاهيدب  رب  ياهداد و  نم  هب  رایسب  ياهـششخب  ياهدرک و  سونأم  دوخ  یکین  اب  ارم  رایـسب  هچ  زیرورف ، نم  رب  ار  دوخ  تاکرب 
هب ارم  نک ، یمحر  مکـشا  رب  رذـگرد ، مشزغل  زا  ناـسرب ، دوز  ار  مـجرف  تـسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ ! ياهدوـمن .
نم هب  ینید  زیت  شنیب  یمسج و  لماک  یتمالـس  نک ، لدب  يرگناوت  هب  ار  مرقف  تحـص و  هب  ار  میرامیب  نادرگزاب ، نیـشیپ  تاداع  نیرتهب 

نازیم و نآ ، تشحو  ربق و  نآ ، یتخس  گرم و  رب  میامن ، یهاوخـشزوپ  منک و  رافغتـسا  ات  هد  میرای  دیما  عطق  لجا و  نایاپ  زا  لبق  شخب ،
لـجا و نتـسسگ  زا  لـبق  رادرک  يراگتـسر  وت  زا  اراـگدرورپ ! اـمن . میراـی  نآ ، ساره  تماـیق و  زور  نآ  زا  شزغل  طارـص و  نآ ، یکبس 

راـگدرورپ ییوت  مراتـساوخ . ار  ياهدـنامهف  ياهتخومآ و  نم  هب  هچنآ  قبط  حـلاص  لـمع  اـجب و  يهدافتـسا  مشوـگ و  مشچ و  رد  ییورین 
لآ دـمحم و  رب  تمارک ، لالج و  بحاص  يا  شخب ، تنم  يا  نابرهم ، يا  ام ! نایم  تسا  هلـصاف  ردـقچ  فیعـض و  يهدـنب  منم  گرزب و 

لیلجت و رب  لمتشم  شخب  حور  ياعد  يا  تسرف .»... دورد  دنتسه ، وت  هب  هلیـسو  نیرتکیدزن  میتخانـش و  ار  قح  نانآ  هلیـسو  هب  هک  دمحم 
ینتورف و لامک  اب  اعد  نیا  رد  ترضح  دنکیم . اطع  شناگدنب  هب  هک  تسا  قح  فاطلا  شـشخب و  نایب  يدنوادخ و  قوقح  تشادگرزب 

نیا رد  دنکیم . بلط  يونعم  ياطع  ششخب و  تمارک ، شخب ، یتسه  دوجو  نآ  زا  دریگیم و  رارق  نایملاع  راگدیرفآ  ربارب  رد  یگداتفا 
درادهگن و یکین  ریخ و  رب  ار  وا  هراومه  ات  دهاوخیم  راگدرورپ  زا  ماما  میتسه . رداق  يدـنوادخ  اب  نیتسار  ياهدـنب  يوگتفگ  دـهاش  اعد 

دنکیم رتکیدزن  دنوادخ  هب  ار  یمدآ  هک  یتدابع  ره  دوب ، حالص  اوقت و  ناگرزب  زا  دوخ  تدابع  رد  ماما  دراد . راوتسا  میقتسم  طارص  رب 
 ] هتشر هراومه  دروآیمور و  نادب  رطاخ  بیط  اب  ترضح  هکنآ  رگم  دوبن  یبحتسم  يهزور  ای  زامن  دشیم . هدروآ  اجب  ترضح  هلیـسو  هب 

درکیم . رتمکحم  ار  شخب  یتسه  أدبم  اب  لاصتا  هحفص 38 ]

نیرب قالخا 

نیرتالاو دوب . هتخاس  نیجع  دوخ  تاذ  اب  هدرب و  ثرا  هب  ار  دوخ  یمارگ  دادـجا  ناردـپ و  یقالخا  تالامک  یماـمت  يرکـسع  نسح  ماـما 
ییاههشوگ راصتخا  هب  اج  نیا  رد  درکیم . دـنمهرهب  ار  مدرم  تخاسیم و  نایامن  دوخ  تانکـس  تاکرح و  رد  ار  قالخا  یلاع  ياههولج 

مینایامنیم . ار  ترضح  یقالخا  تالامک  زا 

شناد

هک دـنراد  رظن  قافتا  هتکن  نیا  رب  دـناهدرک و  یفرعم  دوخ  نامز  درف  نیرتاناد  ار  ناـشیا  ترـضح ، یناگدـنز  ناـسیون  هرکذـت  ناـخروم و 
دوخ رصع  يهناگی  یلقن  هچ  یلقع و  هچ  شناد  فلتخم  ياههصرع  رد  مولع و  مامت  رد  هکلب  دوب  صصختم  نید  ماکحا  رد  اهنت  هن  ناشیا 
درف نیرتاناد  وا  هک  نادـب  : » دـیوگیم نینچ  ترـضح  يهرابرد  قیرطب »  » دوخ درگاش  هب  یحیـسم  کـشزپ  عوشیتخب » . » تفریم رامـش  هب 

تیلاعف ناکما  مالـسلامهیلع -  تیبلها -  همئا  هب  یـسابع  يهماکدوخ  ماـکح  رگا  [ . 51 « ] دـنکیم یگدـنز  نیمز  رب  هک  تسام  راگزور 
هک دشیم  يدننامیب  يرکف  تالوحت  یملع و  ییافوکـش  دهاش  ایند  دندادیمن  رارق  دـیدش  يهرـصاحم  رظن و  تحت  ار  نانآ  دـندادیم و 

رادید عنام  رگا  هک  دنتـسنادیم  نیقی  هب  نایـسابع  دندشیم . باریـس  نانآ  شناد  تفرعم و  روخـشبآ  زا  مدرم  دوب و  هدیدن  دوخ  هب  زگره 
دنهاوخ نانآ  رد  ار  يرادیب  حور  تشاذـگ و  دـنهاوخ  تما  رایتخا  رد  یعیـسو  یهاگآ  نانآ  دـنوشن  ناماما  اب  نادـنمدرخ  نادنمـشیدنا و 

لهج و هنوگ  نیدـب  دوشگ و  دـنهاوخ  نانآ  رب  یعاـمتجا  یـسایس و  هحفـص 39 ] شنیب [  یملع و  ياههنیمز  رد  يدـیدج  قاـفآ  دـیمد و 

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


نایم اوق  مامت  اب  اذل  تشگ  دهاوخ  تسس  نانآ  تموکح  ياههیاپ  هجیتن  رد  دش و  دهاوخ  راکـشآ  یمالـسا  ياهـشزرا  زا  نایـسابع  يرود 
دندادیم . رارق  تموکح  ياهورین  زا  يراصح  رد  ار  ناماما  دنتخادنایم و  هلصاف  نانآ  یعقاو  ناربهر  مدرم و 

يرابدرب

نامز صخش  نیرترابدرب  ترـضح  دوب ؛ ناشیا  يرابدرب  دوزفایم  ناشیا  شـشخرد  رب  هک  ترـضح  يالاو  یقالخا  تافـص  زا  رگید  یکی 
. دوب شـشخب  تشذـگ و  ناشیا  يهویـش  اـهنیهوت ، اـهیبدایب و  ربارب  رد  دـندرکیم و  لرتنک  ار  دوخ  ظـیغ  مشخ و  تدـش  هب  دوب و  دوخ 

تیاکـش هب  بل  دـندوب و  راـبدرب  روبـص و  ناـشیا  لاـح  همه  رد  نکیل  داد  رارق  تناـها  دروم  درک و  ینادـنز  ار  ناـشیا  یـسابع  تموکح 
لکوت وا  رب  دنتشاذگزاب و  ادخ  هب  ار  دوخ  راک  دراوم ، مامت  رد  هکلب  دندرکن  هوکـش  دوخ  تقـشم  یتخـس و  زا  سک  چیه  هب  دندوشگن و 

تسا . ناشیا  يرابدرب  ملح و  ياههناشن  زا  ار  یکی  نیا  و  دندرک .

راوتسا يهدارا 

هتفرگ راک  هب  ار  دوخ  تاناکما  ناوت و  يهمه  سابعینب  تموکح  دوب . ناشیا  راوتسا  يوق و  يهدارا  ترضح  راکـشآ  ياهیگژیو  زا  یکی 
دوخ لالقتسا  رب  نانچمه  ترضح  دنام و  ماکان  اهشالت  نیا  نکیل  دزاس  دوخ  قفاوم  ار  ناشیا  دنک و  دوخ  هاگتسد  دراو  ار  ترضح  ات  دوب 

هنارگبوکرـس هنارگرامثتـسا و  ياهتـسایس  فلاخم  حانج  يهدـنیامن  اهنت  ار  وا  سابعینب  اذـل  درک  يراشفاپ  نایـسابع  هاگتـسد  زا  يرود  و 
ادخ و تعاط  ناشیا  دز . نت  نانآ  ماظن  رد  نتفرورف  زا  داتسیا و  یسابع  هاگتـسد  يهدنبیرف  ياههولج  مامت  ربارب  رد  ماما  دنتـسنادیم . دوخ 

دنتشادیم . هحفص 40 ] مدقم [  زیچ  ره  رب  ار  نادجو  شمارآ 

ششخب

دـندوب و مدرم  نیرتشـشخبرپ  نیرتهدنـشخب و  ناشیا  دوب ؛ ناشیا  شـشخب  تواخـس و  مالـسلاهیلع -  ماما -  زراـب  تافـص  زا  رگید  یکی 
ناگدـنامرد ناتـسدیهت و  ناریقف ، هب  هدرک  لوصو  مدرم  زا  ار  هیعرـش  قوقح  اـت  دـندوب  هدومرف  نییعت  یمالـسا  قطاـنم  رتشیب  رد  ییـالکو 

زا یکی  دننک . فرـص  دیفم  دراوم  رگید  نیملـسم و  نایم  تافالتخا  لح  ریخ و  هار  رد  ار  لاوما  نیا  هک  دوب  هدرک  دـهع  نانآ  اب  دـنهدب و 
یلاخ و نامناتسد  دیوگیم : رفعج  نب  یسوم  ماما  نب  میهاربا  نب  یلع  نب  دمحم  : » دناهدرک لقن  نینچ  ناخروم  ار  ماما  یگدنـشخب  دراوم 
ار وا  تواخـس  شـشخب و  فـصو  هک  يرکـسع -  نسح  ماـما  درم -  نیا  دزن  ار  اـم  تفگ : نم  هـب  مردـپ  دوـب  هدـش  تخـس  ناـمراگزور 
هار ماما  رادید  دصق  هب  زین  ام  ماهدـیدن . زگره  ار  وا  نونک  ات  مسانـشیمن و  ار  وا  تفگ : یـسانشیم ؟ ار  وا  ایآ  متفگ : وا  هب  ربب ، میاهدـینش 

تـسیود كاشوپ ، يارب  مهرد  تسیود  دـنک ؛ اطع  مهرد  دـصناپ  ام  هب  ناشیا  هک  تسا  بوخ  ردـقچ  تفگ : مردـپ  هار  هناـیم  رد  میداـتفا 
دـص اـب  دـشخبب ؛ مهرد  دصیـس  زین  نم  هب  شاـک ! يا  متفگ : دوخ  اـب  مه  نم  جراـخم . يارب  مهرد  دـصکی  و  درآ )  ) كاروخ يارب  مهرد 

. مورب لبج »  » يهقطنم يوس  هب  منک و  كاشوپ  جرخ  ار  رگید  مهرد  دص  منک و  نیمأت  ار  دوخ  جراخم  مهرد  دص  اب  مرخب و  یغالا  مهرد 
، دـنوش لخاد  دـمحم  شدـنزرف  میهاربا و  نب  یلع  تفگ : دـش و  جراخ  ام  يوس  هب  ناشیا  مالغ  میدیـسر  ترـضح  هناـخ  هب  هک  یماـگنه 

نم ياقآ  هحفص 41 - ] ياهدماین [ ؟ ام  دزن  نونک  ات  ارچ  یلع ! ای  دنتفگ : مردپ  هب  ناشیا  میدرک  مالـس  ترـضح  رب  میدش و  دراو  هکنیمه 
دمآ ام  لابند  هب  ترضح  مالغ  میدش . جراخ  سپس  میدرک و  گنرد  یکدنا  مدیشکیم . تلاجخ  منک  رادید  لاح  نیا  اب  ار  امش  هکنیا  زا 

دص و  درآ )  ) كاروخ يارب  مهرد  تسیود  كاشوپ ، يارب  مهرد  تسیود  تسا ؛ مهرد  دصناپ  نیا  تفگ : داد و  لوپ  ياهسیک  مردپ  هب  و 
دص نک و  جرخ  ندیرخ  غالا  يارب  ار  مهرد  دص  تسا  مهرد  دصیسنیا  تفگ  داد و  نم  هب  يرگید  يهسیک  سپـس  جراخم . يارب  مهرد 

شیپ ار  ءاروس  هار  زین  دـمحم  وش . هناور  [ 52 « ] ءاروس  » هب هکلب  ورم  زین  لبج »  » يوس هب  جراخم . يارب  مهرد  دـص  كاـشوپ و  يارب  مهرد 
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يزیچیب و زا  ار  يولع  هداوناـخ  نیا  هنوگ  نیدـب  ماـما  [ . 53 « ] تشگ يولع  نارگناوت  زا  هدـش  بوخ  وا  یلاـم  عـضو  اـجنآ  رد  تفرگ و 
مشاهوبا ار  ماما  یگدنـشخب  تواخـس و  ياههنومن  زا  رگید  یکی  درک . مهارف  نانآ  يارب  یبوخ  يداصتقا  یگدنز  داد و  تاجن  یتسدیهت 

. مدرک تیاکش  دنب  دنک و  یتخس  نادنز و  یگنت  زا  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  هب  ياهمان  رد  : » دنکیم لقن  هنوگ  نیدب  يرفعج 
 - دوب هتفگ  ناشیا  هک  روطنامه  و  مدش -  دازآ  نادـنز  زا  رهظ  ماگنه  یناوخیم . تاهناخ  رد  ار  زورما  رهظ  زامن  وت  هک  تشون  نم  هب  ماما 

ماهناخ هب  هکنیمه  متـساوخ  يرای  ناشیا  زا  متـشون و  ناشیا  هب  ياهمان  سپ  مدوب  تسدگنت  نانچمه  نکیل  مدناوخ  ماهناخ  رد  ار  رهظ  زامن 
نآ ساره  تلاجخ و  نودب  يراد  ياهتساوخ  یهاوخیم و  يزیچ  رگا  هک  تشون  نم  هب  ياهمان  رد  داتـسرف و  میارب  رانید  دصکی  مدیـسر ،

شالت ترضح و  شـشخب  زا  يرامـشیب  ياههنومن  ناخروم  هحفـص 42 ] [ . ] 54 « ] دروآ یهاوـخ  تسد  هب  هللاءاـش -  نا  هک -  هاوـخب  ار 
دزاسیم . نایامن  ار  ناشیا  ششخب  تواخس و  یگدرتسگ  هک  دناهدرک  لقن  يرادن  يزیچیب و  زا  ناریقف  تاجن  يارب  ار  ناشیا 

الاو شنم 

دوخ هتفیـش  ار  نمـشد  تسود و  نآ  اـب  هک  دوب  یـصاخ  یقـالخا  تمظع  قـالخا و  مراـکم  ياراد  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما 
 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  دوخ  راوگرزب  دج  زا  ار  نآ  هک  دوب  ترـضح  یتیـصخش  يهولج  نیرتراکـشآ  یگژیو  نیا  درکیم ،
هنیک نمـشد  هک  هدـش  لقن  يزیگنا  تفگـش  یقالخا  ياههنومن  ناشیا  زا  تشاد . راگدای  هب  تفرگیمارف . ار  همه  ناشیا  کین  قـالخا  هک 

لآ نمشد  نیرتتخسرس  لکوتم -  نامز  رد  ترـضح  هک : دننکیم  لقن  ناخروم  تسا . هدرک  لدب  صلخم  یمیمـص و  یتسود  هب  ار  زوت 
نکیل دوـش . راـتفر  تدـش  هب  يو  اـب  هک  دوـب  هداد  دـیکا  روتـسد  هفیلخ  تشگ و  ینادـنز  وا  روتـسد  هب  یـسابع -  هفیلخ  نیرتدـیلپ  تیب و 

دندرکیم زیهرپ  ایح -  مرش و  زا  ناشیا -  نامشچ  هب  میقتسم  هاگن  زا  یتح  هدش و  ترـضح  تالامک  هتـسبلد ي  یتدم ، زا  سپ  نابنادنز 
نـسح ماما  دندوب . هتفای  نید  رد  یبوخ  تریـصب  دندوب و  هدرک  ادـیپ  ماما  هب  راوتـسا  يداقتعا  دـندش  دازآ  نادـنز  زا  ناشیا  هک  یماگنه  و 

هللا یلص  مرکا -  ربمایپ  ناتسوب  زا  وبشوخ  یلگ  یمالسا و  تلاسر  رازلگ  زا  یشوخ  میسن  دوخ  يالاو  قالخا  رد  مالسلاهیلع -  يرکسع - 
دندوب . هلآ -  هیلع و 

تمصع

هب نایعیش  دزن  تماما  یساسا  طرش  هک  تسا  هحفص 43 ] تمصع [ »  » دوب رادروخرب  نآ  زا  ماما  هک  ياهتسجرب  لیصا و  ياهشزرا  زا  یکی 
هلمح دروم  تدـش  هب  ار  داقتعا  نیا  هعیـش  نانمـشد  دوشیمن . بکترم  یهانگ  زگره  اوهـس  هن  ادـمع و  هن  ماما  هکنآ  ینعی  دوریم ، رامش 

ياهیـسررب یخیرات و  ياهتیعقاو  اب  سایق  نیا  هتبلا  تسین ! مدرم  رگید  اب  ناماما  نایم  یقرف  هانگ  باکترا  يهنیمز  رد  دـناهتفگ  هداد و  رارق 
نارود مامت  رد  همئا  کیاکی  هک  دـیآیم  تسد  هب  نشور  يهجیتن  نیا  یخیرات  صوصن  هب  هعجارم  اب  دزاسیمن . ناـماما  یگدـنز  زا  قیقد 

یهلا ضئارف  ماجنا  رد  یتسـس  نیرتمک  و  رئابک -  هب  دسرب  هچ  دـندیزرویم -  بانتجا  ياهریغـص  هانگ  هنوگره  باکترا  زا  دوخ  یگدـنز 
تیطعا ول  هللا  و  : » دومرفیم هک  تسا  زادنا  نینط  ام  شوگ  رد  نانچمه  مالسلاهیلع -  نایقتم -  يالوم  لوا ؛ ماما  نانخـس  دنتـشادیمن . اور 

رگا دـنگوس  ادـخ  هب  «. » تلعف اـم  ةدارج ، مف  نم  اهبلـسا  ةریعـش ، بلج  یف  یلاـعت  هللا  یـصعا  نا  یلع  اـهکالفا  تحت  اـمب  ۀعبـسلا  میلاـقالا 
ار راک  نیا  زگره  منک  تیـصعم  ار  ادـخ  یخلم ، زا  يوج  نتفرگ  اب  ات  دـنراذگب  مرایتخا  رد  ار  اهنآ  ياهتورث  یمامت  هناـگتفه و  ياـهمیلقا 

مالـسلامهیلع ناماما -  یگدنز  رد  دوخ  ياهرادومن  اهگنر و  اههولج ، مامت  اب  یتسود  قح و  تسا !؟ نیا  زج  تمـصع  ایآ  درک .» مهاوخن 
نانآ رادرک  راتفگ و  رد  یشزغل  نیرتمک  دنکیم  روغ  نآ  رد  دراذگیم و  دوخ  يور  ارف  ار  نانآ  شور  تریـس و  هکنآ  تسا و  یلجتم  - 

تسا و همئا  راتفر  تاذ و  رد  نآ  میهافم  نید و  یعقاو  مسجت  اوقت و  نامیا ، دیآیم ، تسد  هب  ییامیپ  هشیدنا  نیا  زا  هچنآ  هکلب  دـباییمن 
یمدآ .» كولس  رب  مالسا  نید  قلطم  قابطنا  : » تسا نیمه  تمصع »  » زا نامدوصقم  ام 
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تماما

تینما و یناسنا ، ندمت  هک  تسا  ییاههیاپ  نیرتمهم  زا  یکی  مالسا و  رد  یعامتجا  یسایس و  تالوحت  يارب  تسا  يراوتـسا  داینب  تماما » »
روضح اب  اهنت  دوشیم و  مهارف  ناگمه  يارب  ربارب  ياهتـصرف  هک  تسا  تماـما  هیاـس  رد  تسا . نآ  ورگ  هحفـص 44 ] رد [  یمدآ  شیاسآ 

يارب زایتما  اهنت  ددرگیم . فرطرب  نآ  ریغ  يداژن و  ياهزایتما  ددرگیم و  رادروخرب  یبولطم  بوخ و  یگدـنز  زا  هعماـج  هک  تسا  ماـما 
رترب سک  نآ  تسا . مدرم  هب  ندـناسر  دوس  بوخ و  لامعا  هلیـسو  هب  ادـخ  هب  برقت  يرترب ، رایعم  اهنت  تماـما و  مالـسا و  هیاـس  رد  دارفا 

تینامحر زا  تسا  یمیسن  دنوادخ و  فاطلا  زا  تسا  یفطل  نآ -  یعقاو  ینعم  هب  تماما -  دشاب . رتشیب  یمالسا  هعماج  هب  وا  عفن  هک  تسا 
الاو و تافص  ياراد  یتسیاب  ددرگیم  ریطخ  بصنم  نیا  رادهدهع  هکنآ  الوا : مییوگیم . نخـس  نآ  زا  راصتخا  هب  اجنیا  رد  هک  راگدرورپ 
ات بهذـم  روما  نید و  ماکحا  رب  لماک  طلـست  هطاحا و  فلا -  درک : دای  ار  ریز  دراوم  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـشاب  همزال  ياـهتیحالص 
هب تبـسن  لـماک  تخانـش  ج -  تسا . تما  زاـین  دروـم  هک  يرادا  روـما  هب  یهاـگآ  ب -  دـشاب . نآ  ياـنبم  رب  وا  یـسایس  درکلمع  هـکنآ 

تواـفت ندـید و  مشچ  کـی  هـب  ار  هـمه  یگتـشذگدوخ و  زا  د -  ددرگیم . تـما  يداـصتقا  ییافوکـش  دـشر و  بجوـم  هـک  ياـههویش 
ماما نسح و  ماما  مرکا ، ربماـیپ  ناـگداون  دوخ ، نادـنزرف  اـب  نیمز ، رد  یعاـمتجا  تلادـع  گـنهاشیپ  نینمؤملاریما  تما . ناـیم  نتـشاذگن 

 - ه تخاسیمن . رادروخرب  يویند  ياههرهب  زا  نارگید  زا  شیب  ار  نانآ  درکیم و  راتفر  یمالسا  يهعماج  نادنزرف  رگید  نوچمه  نیـسح 
نامیا اوقت و  يهکلم  و -  تسا . راگزاسان  نادـنمزآ  نابلط و  تصرف  ناـیوجدوس ، عفاـنم  اـب  هک  یمالـسا  ياـههمانرب  يارجا  رد  تعاـجش 

هحفـص 45] زا [ : دنترابع  دنراد  رارق  ماما  شود  رب  هک  ییاهتیلوؤسم  فیاظو و  ایناث : درادزاب . یهانگ  ره  باکترا  زا  ار  ماما  هک  يراوتـسا 
رگیدـکی هب  دارفا  زواجت  عنام  زیچ  چـیه  ادـخ  هب  نامیا  زج  تسا ، راوتـسا  نآ  رب  یکین  تینما و  هک  ادـخ  هب  نامیا  شرتسگ  رـشن و  فلا - 

هک لهج  ندرک  دوبان  یگنهرف و  یملع و  يرادـیب  شرتسگ  ب -  تسا . يداینب  داـقتعا  نیمه  سک  ره  ینورد  ناـبهگن  اـهنت  ددرگیمن و 
رقف و تبکن  زا  تما  هکنآ  ات  یمومع  داصتقا  يهعسوت  دشر و  تهج  رد  شالت  ج -  دنادیم . اهتلم  یگدنز  هدننک  هابت  هلیسو  ار  نآ  مالسا 

نیب زا  ه -  هعماج . دارفا  یمامت  يارب  شمارآ  تینما و  تیبثت  داجیا و  د -  دـشاب . ناما  رد  نآ  موش  ياهدـمایپ  زا  دـبای و  تاجن  یتسدـیهت 
ياهعماج داجیا  و -  دوشیم . هعماـج  یگدیـشاپ  مه  زا  یگناـگود و  فـالتخا ، بجوم  هک  یلماوع  رگید  يداژن و  ضیعبت  هنوگره  ندرب 

راتفگ و هدیقع  يدازآ  ینعی : هعماج  دارفا  يارب  یمومع  ياهیدازآ  شیازفا  ز -  تسا . مکاح  نآ  رب  یلدـمه  يردارب و  تبحم ، هک  هدـنلاب 
 - ح تسا . بجاو  ماـما  رب  مدرم  يارب  اـهنآ  شیازفا  داـجیا و  هک  تسا  مدرم  یلم  قوـقح  نیرتـمهم  زا  اـهيدازآ  هنوـگ  نـیا  اریز  رادرک ؛

بیرف بجوم  هک  يرگیمـشچرون  يزابیتراپ و  هنوگ  ره  ندرب  نیب  زا  هعماج و  مدرم  نایم  رد  هنالداع  يربارب  هشیدنا  هب  ندیـشخب  ققحت 
راظتنا وا  زا  اهنآ  هب  ندیشخب  ققحت  ارجا و  هک  تسا  ماما  ياهتیلوئسم  فیاظو و  زا  ياهراپ  اهنیا  ددرگیم . تما  نادنزرف  نایم  شهوکن ، و 

-1 ریز : لـیالد  هب  دـننادیم  دوـخ  یتدـیقع  یگدـنز  زا  یمهم  شخب  ار  نآ  دـنراد و  داـقتعا  تیب  لـها  ناـماما  هب  نایعیـش  اـثلاث : دوریم .
نیرتمک هک  نآرق -  اب  نانآ  یگناـگی  تیبلـها و  زا  تیعبت  موزل  رب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربماـیپ  زا  يرتاوتم  تاـیاور  صوصن و 

ینا : » دندومرف هحفـص 46 ] هلآ [ -  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم -  یمتخ  ترـضح  تسا . هدـش  تیاور  دنیـشنیمن -  نآ  نماد  رب  لطاب  راـبغ 
لها یترتع  و  ضرالا ، یلا  ءامسلا  نم  دودمم  لبح  هللا ؛ باتک  رخآلا : نم  مظعا  امهدحا  يدعب  اولضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام  مکیف ، كرات 

ات ماهدراذـگ و  اجب  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  [ . » 55 « ] امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناـف  ضوحلا ، یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  یتیب و 
زا ینامـسیر  ادخ » باتک   » تسا رتالاو  يرگید  زا  یکی  دش  دـیهاوخن  هارمگ  دـیاهدرک  ظفح  ار  اهنآ  دـیتسه و  لصتم  اهنادـب  هک  یماگنه 
زور هکنآ  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  و  متیبلها . منادـناخ »  » و دـهدیم ) دـنویپ  یهلا  تحاس  هب  ار  امـش  هک   ) نیمز هب  نامـسآ 

تماما و تحارـص  اب  ثیدح  نیا  دـینکیم .» تیاعر  ود  نیا  رد  هنوگچ  ارم  قح  هک  دـیرگنب  سپ  دـنوش . دراو  نم  رب  ضوح  رانک  تمایق 
هیلع هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  اریز  درامشیم  موصعم  یشزغل  هانگ و  ره  زا  ار  نانآ  دنادیم و  تراهط  تمـصع و  نادناخ  نآ  زا  ار  يربهر 
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ادـخ و باتک  زا  ندـش  رود  تقیقح  رد  نانآ  زا  یفارحنا  ره  هجیتن  رد  دـنکیم . یفرعم  نآ  ضرع  مه  باتک و  نامیپ  مه  ار  نانآ  هلآ -  و 
رب هکنآ  اـت  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  یهلا  تجح  ود  نیا  دـیوگیم  اراکـشآ  مرکا  ربماـیپ  نینچمه  تسا . نآ  هـب  ندرک  تـشپ 
نم اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـسک  مکیف  یتیب  لها  لثم  امنا  : » دیامرفیم مرکا  ربمایپ  زاب  و  دندرگ . دراو  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  ترـضح 
نوچ امش  نایم  رد  نم  نادناخ  [ . » 56 ...« ] هل رفغ  هلخد  نم  لیئارـساینب  یف  ۀطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  امنا  و  قرغ ، اهنع  فلخت 
هحفص امـش [  نایم  رد  متیب  لها  دوشیم و  قرغ  دنادرگور  نآ  زا  هک  ره  دباییم و  تاجن  دوش  نآ  راوس  یـسک  ره  هک  تسا  حون  یتشک 
مازلا تسا  یتوعد  فیرش  ثیدح  نیا  رد  دوشیم .»... هدیزرمآ  درذگب  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  يارب  هطح »  » رد دننام  [ 47

یهارمگ و نانآ  زا  يرود  هنوگ  ره  دنتسه و  ام  تاجن  تمالـس و  نماض  نادناخ  نیا  اریز  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  کسمت  هب  روآ 
 - ناماما هیبشت  زا  فدـه  هک  ینادیم  کین  : » دـیوگیم الاب  ثیداحا  حیـضوت  رد  نیدـلا  فرـش  نیـسحلادبع  ماما  دراد . لاـبند  هب  یهاـبت 

دزومایب ناشیا  زا  ار  نآ  عورف  لوصا و  دنز و  رد  گنچ  ناشیا  هب  دوخ  نید  باب  رد  سک  ره  هک  تسا  نآ  حون  یتشک  هب  مالـسلامهیلع - 
هتساوخ و زا  ات  دروآور  هوک  هب  حون  نافوط  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنادرگ  يور  نآ  زا  سک  ره  تفای و  دهاوخ  تاجن  خزود  شتآ  زا 
هب همئا  هیبشت  اما  تسا . خزود  همعط  ادخ -  رب  هانپ  زین -  کی  نیا  دش  بآ  يهمعط  وا  هک  هنوگنامه  نکیل  دـنام ، ناما  رد  دـنوادخ  نامرف 
اذل دوب و  هداد  رارق  یهلا  تمظع  هاگـشیپ  رد  ینتورف  ادخ و  يارب  عضاوت  زا  یلبمـس  رادومن و  ار  رد  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هطح »  » رد

هکنآ زا  سپ  رجحنبا  رد .» هب  ناـنآ  هیبـشت  هجو  تـسا  نـیا  راـگدرورپ . ترفغم  شزوـمآ و  هجیتنلاـب  ینتورف و  راـهظا  ینعی  نآ  زا  رذـگ 
ۀمعنل ارکـش  مهمظع  مهبحا و  نم  نا  : » دیوگیم هتخادرپ و  یتشک  هب  نانآ  ندوب  دننام  نایب  هب  دنکیم  لقن  ار  اهنآ  دـننام  قوف و  ثیداحا 

یلا نایغطلا ، زوافم  یف  کله  و  معنلا ، رفک  رحب  یف  قرغ  کلذ  نع  فلخت  نم  تافلاخملا و  ۀملظ  نم  اجن  مهئاملع  يدهب  ذخا  مهفرش و 
نم سدـقملا  تیب  وا  احیرا  باب  وه  يذـلا  بابلا  کلذ  لوخد  لعج  هللا  نا  ۀـطح -  باـبب  مههیبشت  هجو  ینعی و  ۀـطح -  باـب  و  لاـق : نا 

هب درادب و  تسود  ار  همئا  هک  ره  [ » هحفص 48 [ . ] 57 ...« ] اهل اببس  تیبلالها  ةدوم  ۀمالا  هذهل  لعج  و  ةرفغملل ، اببس  رافغتسالا  عضاوتلا و 
راـک نـیا  زا  سک  ره  دـباییم و  ییاـهر  اـهتفلاخم  یگریت  زا  دـنک  ییوـجهار  اـهنآ  ناـملاع  زا  درادـب و  ناـشگرزب  ناـنآ  تفارـش  رطاـخ 
هجو اما  و  دـیوگیم -  هکنآ  ات  ددرگیم -  هابت  یـشکرس  نایغط و  ياهنابایب  رد  دوشیم و  قرغ  تمعن  نارفک  يایرد  رد  دـنک  يراددوخ 

ینتورف و عضاوت ، اب  دوب  سدـقملاتیب  ای  اـحیرا »  » يهزاورد هک  ار  هزاورد  نیا  زا  روبع  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هطح » باـب   » هب ناـنآ  هیبشت 
هداد رارق  ترفغم  هلیسو  ار  نانآ  یتسود  دنوادخ  دنتسه و  شزرمآ  يهیام  تما  نیا  يارب  ناماما ، دوب و  هداد  رارق  ترفغم  ببـس  رافغتـسا 

هدـش و تیاور  تیبلها  تبحم  موزل  رب  ینبم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربماـیپ  زا  قوف  نومـضم  هب  يرگید  ددـعتم  ثیداـحا  تسا .»
ریبعت نیا  رگا  یخـسان -  ای  ضراعم  چـیه  ثیداحا  نیا  تسا . هدـمآ  درگ  حاحـص  بتک  رد  دـناهدرک و  لقن  ار  اـهنآ  ناـیوار ، ناـظفاح و 
يالو یتسود و  هب  نایعیـش  - 2 دننادیم . بجاو  ار  اهنآ  هب  دـبعت  هدرک و  یقلت  لوبق  هدـید  هب  ار  اهنآ  نایعیـش  اذـل  درادـن  دـشاب -  تسرد 
زگره یناسنا  خیرات  لوط  رد  هک  دننادیم  یناسنا  تمارک  تفارش و  درف  هب  رصحنم  يهخـسن  ار  نانآ  اریز  دناهداهن  ندرگ  تیبلها  يهمئا 
زگره تسا و  هدوبن  مالـسا  یعقاو  مسجت  نادـناخ  نیا  نوچ  سک  چـیه  مالـسا  ناهج  رد  تسا . هتـشاذگن  دوجو  هصرع  هب  اپ  ناـنآ  دـننام 

رعاش تیمک  تسا . نانآ  هدنبیز  اهنت  قطان » نآرق   » ریبعت یتسار  هب  تسا و  هدرکن  نایب  ار  نیبم  نید  نیا  فلتخم  بناوج  نانآ  نوچ  یـسک 
رامش هب  نید  ماکحا  راوتسا  ياههیاپ  دنتسه و  کیدزن  شـشخب  هب  رود و  متـس  زا  ناماما ، : » دیارـسیم نینچ  نانآ  يهرابرد  یعیـش  دهعتم 

رد «. » دننکیم ظفح  ار  مالسا  لوصا  دنراد و  رارق  باوص  يهداج  رب  هک  دنتـسه  ناشیا  اهنت  دنیوپیم  اطخ  هار  نارگید  هک  اجنآ  دنوریم .
مدرم رب  نانآ  تمحر  ناراب  یتسدـگنت ، ناـمز  رد  دنـشابیم و  نآ  لوصا  ناـبهاگن  مالـسا و  هار  رد  دـمآراک  یناریلد  گـنج  مرگ  اـمرگ 

دنتـسه و هعماج  هرادا  يارب  نادراک  دـنمورین و  ینامکاح  «. » دنتـسه ناتـسرپرسیب  و  ناـمیتی ، ناـگویب ، هحفـص 49 ] هاگهانپ [  دراـبیم و 
راوشد ياهراک  ناگدنریذپ  دوخ و  راتفر  رد  نارگداد  ناگیامنارگ ، «. » يورجک یلد و  ود  دـیدرت ، ياهدرد  يارب  شخبافـش  ینارگنامرد 

نیرتوگتـسار و زا  تیمک  [ . 58 ...« ] دـنتکرح رد  همه  شیپاشیپ  هدرک و  تباث  ناگمه  رب  ار  دوخ  يرترب  نونک  اـت  هتـشذگ  ناراـگزور  زا 
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لئاضف الاو و  شنم  یناسفن و  تـالامک  يهدـهاشم  تراـهط و  تمـصع و  نادـناخ  هب  ندـش  کـیدزن  زا  سپ  وا  تسا . مدرم  نیرتدـهعتم 
رامش هب  تایبدا  يهنادواج  راعشا  زا  هک  دیارسیم  نانآ  حدم  رد  ار  دوخ  فورعم  تایمشاه »  » هدش نانآ  هتسبلد  هتفیش و  نانآ ، يهتـسجرب 

تسین فرـص  تاساسحا  فطاوع و  زا  یـشان  تیبلها  هب  نایعیـش  داقتعا  تروص  ره  هب  دشخردیم . یمالـسا  هشیدنا  كرات  رب  دوریم و 
رد نت  یسابع  يوما و  يافلخ  يربهر  هب  زگره  نایعیـش  - 3 تسا . نانآ  يدوجو  تقیقح  قیقد  یسررب  قیمع و  یهاگآ  زا  هتـساخرب  هکلب 

نانآ يهطلس  تحت  ناملسم  هحفـص 50 ] تما [  دندوب . یمالـسا  يالاو  قالخا  یناسنا و  لیـصا  ياهـشزرا  زا  رود  ماکح  نیا  اریز  دندادن 
فرـص هعماـج  دـمآرد  هنوگچ  هک  دـندیدیم  ناـنآ  تفر . اـمغی  هب  فلتخم  قرط  هب  ناـنآ  ياـهیئاراد  دـندوب و  متـس  ملظ و  عاوـنا  دـهاش 
تسد مدرم ، نایم  تلادع  داجیا  يارب  نارگید  نایعیـش و  اذل  دباییم  شرتسگ  ناناملـسم  نایم  روجف  قسف و  ددرگیم و  ماکح  ینارتوهش 

میربیم . نایاپ  هب  ار  تماما  باب  رد  ثحب  اجنیا  رد  دندشیم ... ریگرد  تموکح  اب  دندزیم و  هناحلسم  ياهمایق  هب 

تماما رب  صن 

یفرعم ناـنآ  هب  ار  دوخ  دـنزرف  يددـعتم  ثیداـحا  یط  مالـسلاهیلع -  يداـه -  ماـما  ناشهدـنیآ  ياوشیپ  ماـما و  هب  مدرم  ییاـمنهار  يارب 
يربـنع راـسی  نب  ییحی  - 1 میروآیم : ار  تاـیاور  زا  ياهراـپ  اـجنیا  رد  دـندیمانیم . دوـخ  نیـشناج  ار  ناـشیا  حیرـصت ، اـب  دـندرکیم و 

دوخ زا  سپ  نیـشناج  ماما و  ار  يرکـسع  نسح  ماما  ناشدـنزرف  دوخ ، تافو  زا  لبق  هاـم  راـهچ  مالـسلاهیلع -  يداـه -  ماـما  : » دـیوگیم
 - يداه ماما  اب  هارمه  : » دـیوگیم یلفون  رمع  نب  یلع  - 2 [ . 59 « ] تفرگ هاوـگ  بلطم  نیا  رب  ار  نایعیـش  زا  یهورگ  نم و  درک و  یفرعم 
زا سپ  ام  ماما  نیا  مدرگ ! تیادف  مدرک : ضرع  تشذگ  ام  رب  رفعجوبا - دـمحم -  ناشدـنزرف  هک  مدوب  ناشهناخ  طایح  رد  مالـسلاهیلع - 

نینچ بالج  هللادـبع  نب  هیوهاش  - 3 دوب .» دـهاوخ  نسح  نم  زا  سپ  امـش  ماما  60 ؛ ]  ] نسحلا يدعب  مکبحاص  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  امش 
 - رفعجوبا زا  سپ  نیـشناج  هک  يدوب  نآ  راتـساوخ  تشون : نم  هب  نومـضم  نیدـب  ياهمان  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماـما  : » دـنکیم تیاور 

ار یموق  لاعتم ، دنوادخ  هک  شابم  نیگهودـنا  يدوب . بلطم  هحفص 51 ] نیا [  نارگن  یسانشب و  ار  مالـسلاهیلع -  يداهلا  یلع  نب  دمحم 
مدـنزرف نم ، زا  سپ  وت  ماـما  و  [ 61  ] دـنک نایب  ناـشیارب  دـننک  زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  ار  هچنآ  هکنآ  رگم  درک  دـهاوخن  اـهر  تیادـه  زا  سپ 
دهاوخب ار  هک  ره  دزادنایم و  شیپ  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  تسوا و  دزن  دیدنمزاین  نادـب  هچنآ  تسا . يرکـسع -  نسح  دـمحموبا - 

هک ار  هچنآ  [ 62  ] مینک داـجیا  ار  نآ  دـننام  اـی  نآ  زا  رتهب  هکنآ  رگم  مییادزیمن  اـی  مینکیمن  خـسن  ار  ياهیآ  هک : درادیم  هگن  سپ  زاـب 
ماما مدینـش  دـیوگیم : مساق  نب  دوواد  - 4 [ . 63 « ] مدرک نایب  تخاسیم  عناـق  ار  لـقع  دوب و  نشور  ریمـض  رادـیب و  درخ  جاـیتحا  دروم 

؟ نیشناج نآ  زا  سپ  نیشناج  هب  تبـسن  امـش  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا  نسح »  » نم نیـشناج  دومرفیم : مالـسلاهیلع -  يداه - 
: اولوق لاقف : هرکذـن ؟ فیکف  تلقف : همـساب  هرکذ  مکل  لحی  ـال  و  هصخـش ، نورت  ـال  مکنا  لاـقف : « ؟ دـنادرگ تناـبرق  میادـخ  ارچ ، متفگ :

سپ مدرک : ضرع  دیربب . ار  وا  مان  تسین  هتسیاش  دینیبیمن و  ار  وا  صخـش  امـش  اریز  دومرف : [ . » 64 « ] مالسلامهیلع دمحم  لآ  نم  ۀجحلا 
هب مالسلاهیلع -  يداه -  ماما  : » دیوگیم یکفهف  رکبوبا  - 5 مالـسلامهیلع .» دمحم -  لآ  تجح  دییوگب : دومرف : مینک ؟ دای  ار  وا  هنوگچ 

منادنزرف و رتگرزب  وا  تسا . نانآ  تجح  نیرتراوتـسا  يوبن و  نادناخ  تاذ  نیرتهاوخریخ  يرکـسع ) نسح   ) دمحموبا مرـسپ  تشون : نم 
زاین هحفص 52 ] دروم [  هچ  ره  هک  سرپب  وا  زا  يدیسرپیم  نم  زا  ار  هچ  ره  دسریم و  وا  هب  تماما  هتشررس  ماکحا و  تسا . نم  نیـشناج 

مالـسلامهیلع يداـه -  ماـما  اـضرلا -  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  مدینـش  دـیوگیم : فلد  نب  رقـص  - 6 [ . 65 « ] دراد دوــجو  وا  دزن  تـسا 
سپ ماما  [ . » 66 ....« ] املظ اروج و  تئلم  امک  الدع ، اطسق و  ضرالا  ألمی  يذلا  مئاقلا  هنبا  نسحلا  دعب  و  نسحلا ، يدعب  مامالا  : » دومرفیم

تلادع و زا  راشرـس  تسا  هدش  متـس  ملظ و  زا  ولمم  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  هک  تسا  مئاق  تجح  شدنزرف  وا  زا  سپ  تسا و  نسح  نم  زا 
نـسحلا يدعب  نم  مامالا  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  زا  نسحلا  هللادبع  نب  میظعلادـبع  - 7 درک .» دهاوخ  يربارب 

ماما نیـشناج و  اب  مدرم  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا  نسح  مدنزرف  نم  زا  سپ  ماما  [ . » 67 « ] هدعب نم  فلخلاب  سانلل  فیکف  ینبا ،
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هک هب  دـیتشذگرد  امـش  هدرکان -  يادـخ  رگا -  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  هب  دـیوگیم : رایزهم  نب  یلع  - 8 وا .» زا  سپ 
يرکـسع نسح  ماما  ینعی  منادنزرف -  گرزب  هب  نم  تماما  دهع  68 ؛ ]  ] نسحلا ینعی  يدلو -  نم  ربکالا  یلا  يدـهع  : » دومرف میروآور ؟

نم زا  سپ  امش  ماما  69 ؛ ]  ] یلع یلصی  يذلا  يدعب  مکبحاص  : » دومرف يداه  ماما  دیوگیم : یناهفصا  دمحم  نب  هللادبع  - 9 دسریم .» - 
يداه ماما  هک  یماگنه  میتخانشیمن . ار  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  نآ  ات  ام  و  دناوخ .» دهاوخ  زامن  هحفص 53 ] نم [  رب  هک  تسا  یسک 

هقث و دارفا  هک  دوب  یتایاور  ثیداحا و  زا  ياهراپ  اهنیا  درازگ . زامن  وا  رب  دـمآ و  نوریب  يرکـسع  نسح  ماما  تشذـگرد  مالـسلاهیلع -  - 
نینچمه دـناهدرک . لقن  يرکـسع  نسح  ماـما  شراوگرزب  دـنزرف  تماـما  يهراـبرد  مالـسلاهیلع -  يداـه -  ماـما  زا  راـگزیهرپ  نارادـنید 

فلد نب  رقـص  هـلمج : زا  تـسا  هدـش  تـیاور  شراوـگرزب  يهداوـن  تماـما  رد  مالـسلاهیلع -  داوـج -  دـمحم  ماـما  زا  يرگید  ثیداـحا 
ۀمامالا یتعاط و  هتعاط  یلوق و  هلوق  يرما و  هرما  یلع ، ینبا  يدعب  مامالا  نا  : » دومرفیم مالـسلاهیلع -  داوج -  ماما  هک  مدینـش  دیوگیم :

هب تماما  وا  زا  سپ  تسا و  نم  نامرف  وا  نامرف  نم و  نخـس  وا  نخـس  تسا ، یلع  مدـنزرف  نم  زا  سپ  ماما  [ . » 70 « ] نسحلا هنبا  یف  هدعب 
هک هدـش  تیاور  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  زا  يددـعتم  ثیداحا  ییاور ، یثیدـح و  عبانم  رد  دـسریم .» يرکـسع  نسح  ماـما 

دشخردیم . كانبات  يرهوگ  نوچ  يرکسع  نسح  ماما  مان  اهنآ  نایم  رد  دنکیم و  رکذ  کیاکی  ار  اهنآ  ناشن  مان و  ربمایپ و  نانیشناج 

تامارک تازجعم و 

دهاش نانآ  هنوگ  نیدب  تسا و  ناوتان  اهنآ  دننام  ندروآ  زا  ناسنا  هک  درک  يرای  یتازجعم  اب  ار  دوخ  يایـصوا  ناربمایپ و  لاعتم  دـنوادخ 
ار نانآ  تلاسر  توبن و  یـسک  و  دـندروخیم . تسکـش  تلاسر  يادا  رد  نانآ  دوبن  نینچ  رگا  دنتـشاد و  دوخ  ياعدا  یتسرد  رب  یقدـص 

ریامض رب  فارـشا  یهاگآ و  هحفـص 54 ] دوب [  هداد  رارق  نانآ  راـیتخا  رد  دـنوادخ  هک  یتازجعم  تاـمارک و  هلمج  زا  درکیمن . قیدـصت 
 - يرکـسع نسح  ماما  اهنآ  نایم  زا  يده و  همئا  دوب . مهم  ياهدادیور  هدـنیآ و  ثداوح  زا  ربخ  دارفا و  تاروطخ  راکفا و  هب  ملع  دارفا و 

-1 مینکیم : ياهراشا  ترـضح  تامارک  تازجعم و  زا  ياهراپ  هب  اـج  نیا  رد  دـندوب . رادروخرب  يدـنوادخ  تبهوم  نیا  زا  مالـسلاهیلع - 
رد وا  زا  ات  مدروآ  يور  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  هب  اذل  هن ؟ ای  تسا  رهاط  بنج ، قرع  ایآ  هک  تشذگ  ملد  هب  دـیوگیم : یبیـصن  نسح 

درک و رادیب  مدوب  هتفخ  هک  ارم  دش و  جراخ  ماما  دیمد  هک  هدیپس  مدیباوخ ، حبـص  ات  اجنامه  مدیـسر  اجنادـب  بش  نوچ  مسرپب و  هراب  نیا 
-2 هن .» دـشاب  مارح  زا  رگا  تسا و  رهاط  وا  قرع  دـشاب  لـالح  زا  بنج  رگا  ؛ ] 71  ] الف مارح  نم  ناک  نا  و  معنف ، ـالالح  ناـک  نا  : » دومرف
. مرادن مهرد  کی  یتح  هک  مدروخ  دنگوس  مدرک و  تیاکش  یتسدگنت  زا  يرکسع  نسح  ماما  دزن  دیوگیم : یسابع  دمحم  نب  لیعامسا 

نم ياهدرک ؟ ناهنپ  رانید  تسیود  هک  یلاح  رد  يروخیم  اوران  دـنگوس  يروآیم و  نابز  هب  غورد  هب  ار  ادـخ  مان  ایآ  : » دـندومرف ناشیا 
نم هب  رانید  دـصکی  زین  وا  هدـب .» وا  هب  يراد  دوخ  اب  هچ  ره  مالغ  يا  مروآیمن . نابز  هب  شـشخب  زا  وت  ندرک  مورحم  يارب  ار  نخـس  نیا 

تشذگ یتدم  ینکیم .» مارح  دوخ  رب  ياهدرک و  ناهن  يراد  جایتحا  اهنادب  هک  ییاهرانید  : » دومرف درک و  نم  هب  ور  ترضح  سپـس  داد .
ار اهنآ  هتفای و  ار  اهنآ  لحم  مرـسپ  مدـیمهف  هکنآ  ات  متفاـین  ار  اـهرانید  نکیل  متخادرپ  وجتـسج  هب  مدرک و  ادـیپ  زاـین  لوپ  نآ  هب  هکنآ  اـت 
 - يرکـسع نسح  ماما  هب  یـسیع  نب  دیزی  زیزعلادبع و  متـس  ملظ و  زا  رجح  نب  دمحم  - 3 هحفص 55 ] [ . ] 72  ] تسا هتخیرگ  هدـیدزد و 

لاعتم دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دیزی »  » اب تفای و  یهاوخ  ییاهر  زیزعلادبع  رـش  زا  يدوزب  : » داد خـساپ  ترـضح  درک . تیاکـش  مالـسلاهیلع - 
زور رد  هنوگ  نیدب  تشک و  ار  رجح  نب  دمحم  دیزی  اما  دـش  كاله  زیزعلادـبع  دـعب  زور  دـنچ  دـشاب .» ناترواد  ات  تفرگ  دـیهاوخ  رارق 

نادنز يانگنت  زا  : » دیوگیم مشاهوبا  - 4 [ . 73  ] دنک يرواد  اهنآ  نایم  راگدرورپ  ات  تفرگ  دنهاوخ  رارق  دـنوادخ  ربارب  رد  ود  ره  تمایق 
رما نیا  دناوخ . یهاوخ  تاهناخ  رد  ار  زورما  رهظ  زامن  دنتشون : نم  هب  ناشیا  مدرک . تیاکش  يرکسع  نسح  ماما  هب  دنب  دیق و  ینیگنـس  و 

متساوخیم مدوب و  تسدگنت  : » دیوگیم مشاهوبا  - 5 [ . 74 « ] درازگ شلزنم  رد  ار  زامن  دش و  اهر  نادـنز  زا  زور  نامه  وا  دـش و  ققحم 
ملزنم يوس  هب  مدرک و  يراددوخ  راک  نآ  زا  ایح  مرش و  رثا  رب  نکیل  مراذگب  نایم  رد  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  اب  ار  ملکـشم 
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تلاجخ یتشاد  زاین  يزیچ  هب  رگا  دوب : هدمآ  نآ  رد  هک  داتـسرف  ياهمان  هارمه  رانید  دصکی  میارب  ترـضح  مدیـسر  اجنادب  هکنیمه  متفر .
مدینـش دیوگیم : يرفعج  مشاهوبا  راوگرزب  نیما  هقث و  - 6 [ . 75 .« ] يروآیم تسد  هب  یـشاب  هتـشاد  تسود  هچ  ره  هک  سرتن  شکن و 

هحفص 56] هب [  یگدیسر  یکین و  لها  اهنت  هک  فورعملا »  » مان هب  تسا  يرد  ار  تشهب  : » دومرفیم مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما 
، مور یم  رامش  هب  ناکین  ءزج  متـسه و  مدرم  ياهزاین  ناگدنروآرب  زا  هک  متفگ  ساپـس  ار  ادخ  مدش و  دونـشخ  دنرذگیم .» نآ  زا  مدرم 
، دنتـسه زین  ترخآ  رد  ناکین  ایند ، رد  ناکین  یتسه . ياهتـشادنپ  هک  ياهنوگناـمه  وت  يرآ ، : » دومرف تخادـنا و  یهاـگن  نم  هب  ترـضح 

تـسدگنت دیوگیم : يرود  هزمح  نب  دمحم  - 7 [ . 76 .« ] دنادرگ دوخ  تمحر  لومـشم  دـهد و  رارق  نانآ  زا  مشاهابا  يا  ار  وت  دـنوادخ 
دننک و اعد  میارب  مدرک  تساوخرد  ناشیا  زا  متشون و  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  هب  ياهمان  اذل  ناساره  ییاوسر  زا  مدوب و  هدش 

رـسپ درک . تزاینیب  دـنوادخ  هک  مهدیم  هدژم  وت  هب  : » دیـسر متـسد  هب  هنوگ  نیدـب  ترـضح  خـساپ  دـنهاوخب . ارم  يزاینیب  دـنوادخ  زا 
سپ دیـسر . دهاوخ  وت  تسد  هب  يدوز  هب  تسا  رانید  رازه  دصکی  وا  كرتام  درادن ، یثراو  وت  زج  تشذگرد و  هزمح  نب  ییحی  تیومع 
رسپ گرم  ربخ  دوب  هتفگ  ماما  هک  روطنامه  زور  دنچ  زا  سپ  زیهرپب .» فارـسا  یتسدداب و  زا  نک و  هشیپ  يور  هنایم  وگـساپس و  ار  يادخ 
ینید ناردارب  هب  مدرک و  ادا  ار  دنوادخ  قح  دوب . هدش  رود  نم  زا  يرادن  رقف و  تفرگ . رارق  مرایتخا  رد  وا  ییاراد  دیـسر و  نم  هب  میومع 
نسح نب  دمحم  - 8 [ . 77 . ] مداد رارق  دوخ  نیعلابصن  ار  داصتقا  يور و  هنایم  مدرکیم ، فارـسا  هک  لبق  فـالخ  رب  مدرک و  یکین  دوخ 

 - قداص ماما  رگم  متفگ : دوخ  اب  سپس  مدومن . هوکش  یتسدگنت  زا  متشون و  ياهمان  يرکـسع  نسح  ماما  میالوم  هب  دیوگیم : نومیم  نب 
اب ندش  هتشک  تسا و  يرگناوت  لاح  رد  هحفص 57 ] ندوب [  ام  نمـشد  اب  زا  رتهب  رقف  لاح  رد  ندوب  ام  اب  هک  تسا  هدومرفن  مالـسلاهیلع - 
ام نایلاوم  ناتسود و  ناهانگ  الع  لج و  دنوادخ  : » دیسر نومضم  نیدب  ترضح  خساپ  دعب  يدنچ  تسام !؟ نانمشد  اب  نتـسیز  زا  رتهب  ام 
زا رتهب  ام  اب  رقف  ياهدیـشیدنا : دوخ  اب  هک  تسا  نامه  بلطم  درذـگیم . رد  يرامـشیب  ناـهانگ  زا  دـنکیم و  كاـپ  يزیچیب  رقف و  اـب  ار 
ره زا  ار  نانآ  دـندنویپیم و  ام  هب  هک  میتسه  یناسک  نابهاگن  ناهاوخ و  ینـشور  ینـشور  ناگدـنهانپ ، هانپ  ام  تسام . نانمـشد  اب  ییاراد 

لادوگ رد  دوش  فرحنم  ام  زا  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  تفارـش  راختفا و  جوا  رد  ام  هارمه  درادـب  تسود  ار  ام  هکنآ  میرادیمزاـب . شزغل 
نسح ماما  هک  میدربیم  رس  هب  نادنز  رد  نایعیـش  زا  یهورگ  هارمه  دیوگیم : یمـشاه  رفعجوبا  - 9 [ . 78 ..« ] درک دهاوخ  طوقس  خزود 

رب ار  ناشیا  مدیـسوب و  ار  ناشیا  راسخر  نم  میدـناسر و  ناشیا  هب  ار  ناـمدوخ  تعرـس  هب  دـندروآ . اجنادـب  ار  رفعج  شردارب  يرکـسع و 
رد محج » ینب   » زا يدرم  اجنآ  رد  دوب . فیـصو  نب  حلاص  نادنز  لوؤسم  تسـشن . ترـضح  کیدزن  زین  رفعج  مداد . ياج  دوخ  زادـناریز 

ناـمز زا  ار  امـش  دوبن  ياهناـگیب  امـش  ناـیم  رد  رگا  : » دومرف هدـش  اـم  هجوتم  ترـضح  درکیم . یفرعم  يوـلع  ار  دوـخ  هک  دوـب  اـم  ناـیم 
نهاریپ رد  هک  دیشاب  رایشه  سپ  تسین  امش  زا  درم  نیا  : » دنتفگ دندرک و  هراشا  یمحج  درم  نآ  هب  سپس  مدرکیم .»... ربخ  اب  ناتییاهر 

ار وا  تفر و  وا  دزن  باتـش  هب  ناینادنز  زا  یکی  دنکیم .» شرازگ  هفیلخ  هب  هتـشون  نآ  رد  دـییوگیم  امـش  ار  هچنآ  هک  دراد  يرتفد  دوخ 
یعدم و  هحفص 58 ] دوب [  هداد  تبـسن  هورگ  هب  ار  يددعتم  تاماهتا  نآ  رد  هک  دمآ  تسد  هب  وا  زا  ياهمان  ماگنه  نیا  رد  درک . یـسرزاب 

هک یماگنه  هک : دـنکیم  لـقن  دـمحم  نب  دـمحا   - 10 [ . 79  ] دـنزیرگب نآ  زا  دـننزب و  یبقن  نادـنز  رد  دـنهاوخیم  ناـنآ  هک  دوب  هدـش 
زا ار  وا  رطخ  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  نم ! ياقآ  متشون : يرکسع  نسح  ماما  هب  دوب  هدز  نایعیش  راتـشک  هب  تسد  یـسابع  هفیلخ  يدهم » »

دوخ طخ  اب  ماما  منکیم .! كاپ  راـگزور  هحفـص  زا  ار  ناـنآ  ادـخ  هب  تسا : هتفگ  هدرک و  دـیدهت  ار  امـش  هک  ماهدینـش  تشادزاـب . اـمش 
ار وا  رایسب ، يراوخ  تفخ و  زا  سپ  مشش  زور  رد  هک  رامشب  ار  زور  جنپ  زورما  زا  دنک ؛ نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتهاتوک  وا  رمع  : » تشاگن

نـسح ماما  زا  یکنهف  دیوگیم : مشاهوبا  - 11 [ . 80  ] دوب هدومرف  هک  دـش  هنوگنامه  دـمآرد و  تسرد  ماما  ینیب  شیپ  تشک .» دـنهاوخ 
رب اریز  : » داد خساپ  ترضح  دربیم ؟ ثرا  نز  ربارب  ود  درم  ارچ  هک  تفگ  درک و  شسرپ  درم  نز و  ثرا  توافت  تلع  يهرابرد  يرکسع 

مـشاهوبا داـهج .» دوـخ  داـهج و  يهنیزه  هلقاـع و  ياـهبنوخ  هقفن ، تخادرپ  تسا  درم  رب  و   ) تسین بـجاو  اـهبنوخ  داـهج و  هـقفن ، ناـنز 
باوج درک و  شسرپ  مالسلاهیلع -  قداص -  ماما  زا  ءاجوعلایبا  نبا  هک  تسا  یلاؤس  نیع  لاؤس ، نیا  هک  درک  روطخ  منهذ  هب  دیازفایم :
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هک لاؤس  تسا و  ءاـجوعلایبا  نبا  لاؤس  ناـمه  نیا  يرآ  : » دومرف درک و  هجوت  نم  هب  ماـما  تسا . مشـش  ماـما  باوج  ناـمه  زین  ترـضح 
 - نینمؤـملاریما ادــخ و  ربماـیپ  دــنچ  ره  تـسا  ناـسکی  اـم  مـلع  شناد و  دوـب و  دــهاوخ  یکی  اـم  فرط  زا  زین  نآ  باوـج  دــشاب  یکی 

يرکسع نسح  ماما  هب  نایعیـش  زا  یکی  دیوگیم : مشاهوبا   - 12 هحفص 59 ] [ . ] 81 « ] دنراد ار  دوخ  يرترب  تلیضف و  مالـسلاامهیلع - 
نیرتاونـش يا  : » نـک اـعد  نـینچ  تـفگ : تشوـن و  وا  يارب  ار  ریز  ياـعد  خـساپ ، رد  ترـضح  دـش . ییاـعد  راتــساوخ  تشوـن و  ياهماـن 

نیرتراوتسا يا  نانابرهم و  نیرتنابرهم  يا  ناسرباسح و  نیرتعیرس  يا  ناگدنرگن و  نیرتهدنرگن  يا  ناگدننیب و  نیرتانیب  يا  ناگدنونش و 
راذگب تنم  نم  رب  دوخ  تمحر  هب  نک و  زارد  ار  مرمع  اشگب و  نم  رب  ار  يزور  ياهرد  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  نارمکح ،

اب دـیوگیم : مشاهوبا  راذـگم .»! میاج  ار  يرگید  نم ) يدوبان  اب   ) يریگیم و هرهب  نانآ  زا  تنید  يرای  يارب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  و 
ار وا  لوسر  یشاب و  نمؤم  ادخ  هب  رگا  : » دومرف درک و  ور  نم  هب  ترـضح  هد . رارق  تدوخ  هورگ  بزح و  رد  ارم  اراگدرورپ ! متفگ : دوخ 

ياهمان نم  دوب و  نادنز  رد  حلاص  مردارب  دیوگیم : هبر  دـبع  نب  هیوهاش  - 13 [ . 82 « ] دوب یهاوخ  ادخ  هورگ  بزح و  رد  ینک  قیدـصت 
هب ماهمان  هک  يزور  : » دوب هتشون  میاهشسرپ  هب  خساپ  زا  سپ  ترضح  مدرک . ییاهشسرپ  متشون و  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  هب 
رد يدرک .» شومارف  نکیل  ینک  شسرپ  نم  زا  وا  راک  يهرابرد  یتساوخیم  وت  ددرگیم . دازآ  نادنز  زا  حلاص  تردارب  دسریم  تتـسد 

شیارب ار  ناشیا  يهمان  وا  ندید  زا  سپ  نم  داد و  نم  هب  ار  مردارب  يدازآ  يهدژم  دمآ و  یـصخش  هک  مدوب  ترـضح  يهمان  تءارق  لاح 
نـسح ماـما  قولخم . ریغ  هحفـص 60 ] اـی [  تسا  قوـلخم  نآرق  اـیآ  هک  درک  روـطخ  منهذ  هـب  دـیوگیم : مشاـهوبا  - 14 [ . 83  ] مدناوخ

[ . 84 « ] دنناگدیرفآ همه  وا  زج  تسا و  زیچ  همه  يهدننیرفآ  دنوادخ  مشاهابا ! يا  : » دومرف درک و  یهاگن  نم  هب  مالسلاهیلع -  يرکسع - 
 - يرکـسع نسح  ماـما  دزن  دـشاب  نم  یگدـنز  تـکرب  مزاـسب و  يرتـشگنا  نآ  اـب  اـت  ینیگن  تساوـخرد  يارب  دـیوگیم : مشاـهوبا  - 15

ناـشیا موش  جراـخ  منک و  عادو  وا  اـب  متـساوخ  هکنیمه  مدرک و  شوـمارف  ار  دوـخ  يهتـساوخ  متـسشن  هکنآ  زا  سپ  متفر . مالـسلاهیلع - 
ار وت  مراگدرورپ  دش . تدوس  هب  نیگن  میداد و  يرتشگنا  وت  هب  ام  يدوب و  هتساوخ  ینیگن  : » دندومرف يدنخبل  اب  دنداد و  نم  هب  يرتشگنا 
رد وا  يرورـس  لضف و  هب  هک  یتسه  یماما  ادخ و  یلو  وت  نم ! ياقآ  متفگ : مدـش و  هدز  تفگـش  بلطم  نیا  زا  دـیوگیم .» تینهت  نادـب 

مشاهوبا - 16 [ . 85 « ] درذـگرد وت  زا  دـنوادخ  مشاهوبا ! يا  : » دـندومرف نم  هب  ناـشیا  دـنبیاپ . امـش  زا  يوریپ  هب  مفرتعم و  ادـخ  هاگـشیپ 
هک درذگیم  رد  ناگدنب  ناهانگ  زا  ردقنآ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  : » دومرفیم مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  هک  مدینـش  دیوگیم :

باحصا زا  یکی  هک  مداتفا  یثیدح  دای  هب  میدوبن .» كرشم  ام  ادخ  هب  دنیوگیم : ناکرشم  هکنآ  ات  تسا  هدرکن  روطخ  سک  چیه  نهذ  هب 
ناهانگ یمامت  دنوادخ  86 ؛ ]  ] اعیمج بونذـلا  رفغی  هللا  نا  درک »: توالت  ار  هیآ  نیا  مرکا  ربمایپ  هک : دوب  هدـناوخ  میارب  هکم  یلاها  زا  اـم 
نانچمه دوخ  اب  متـشاد و  ناهن  لد  رد  مدیدنـسپن و  ار  نخـس  نیا  نم  دـشخبیم . ار  نیکرـشم  یتح  تفگ : درم  نآ  سپـس  دـشخبیم » ار 

رفغی هللا ال  نا  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  ور  نم  هب  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  هک  مدرکیم  هحفص 61 ] سفن [  ثیدح 
دهاوـخب هـک  ناگدـنب  زا  سک  ره  رب  ار  نآ  زج  دـشخبیمن و  ار  كرـش  دـنوادخ  [ . » 87 « ] ءاـشی نمل  کـلذ  نود  اـم  رفغی  و  هب ، كرـشی 

یهاگآ يرکسع و  نسح  ماما  زا  يرامشیب  تامارک  ناخروم  [ !. 88  ] درک لقن  یتیاور  دب  هچ  تفگ و  ینخس  دب  هچ  درم  نیا  دشخبیم .»
هک هدنیآ  ياهدادیور  ثداوح و  زا  رابخا  ددعتم و  ياه  ینیب  شیپ  نینچمه  دـنا . هدرک  لقن  اهنآ  ریامـض  صاخـشا و  ياهیناهن  هب  ناشیا 
اریز ناشیا  تماما  زا  دنتـسه  ییایوگ  ياههناشن  اهنیا  همه  تسا . هدـش  لقن  هقث  دارفا  زا  يرایـسب  هلیـسو  هب  تسا  هدوب  ناماما  تاصتخم  زا 

یقیقح و يهعیـش  ار  تازجعم  تاـمارک و  نیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نتفگ  يهتـسیاش  تسین . سوـفن  رب  یفارـشا  ملع و  نـینچ  ار  ماـما  زج 
 - يرکــسع نـسح  ماـما  يداـه و  یلع  ماـما  کـیدزن  ناراـی  زا  دوـب و  اـملع  ناـکین  ناـگرزب و  زا  هـک  يرفعج  مشاـهوبا  یعقاو ، رادـنید 
ره : » دـیوگیم تسا  هدوب  راوگرزب  ود  نیا  زا  يدایز  تازجعم  دـهاش  هک  وا  تسا . هدرک  لقن  ام  يارب  تفریم  رامـش  هب  مالـسلاامهیلع - 

تدابع و زا  نخس  اجنیا  رد  [ . 89 « ] مدرکیم هدهاشم  نانآ  تماما  رب  راکشآ  یناهرب  لیلد و  متفریم  نییرکسع » دزن  هک  نامز  ره  زور و 
هحفص 62 ] میربیم [ . نایاپ  هب  ار  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  تامارک  یخرب 
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نارگید مشچ  زا  ماما 

هراشا

نـسح ماما  دـننامیب  ياوقت  نید و  لوصا  رب  يدرمیاپ  یملع ، قوفت  شناد ، تعـسو  هب  ناملاع  نارکفتم و  نادنمـشیدنا ، خـیرات ، لوط  رد 
ترابع نآ  دناهتشاد و  نایب  ار  تقیقح  کی  نوگانوگ  یتارابع  اب  هراومه  نارـصاعم  ریغ  هچ  نارـصاعم و  هچ  دناهدرک ؛ فارتعا  يرکـسع 

مینکیم : هراشا  اهرظن  راهظا  زا  ياهراپ  هب  اجنیا  رد  یملع .» يرکف و  ياههنیمز  مامت  رد  ماما  يرترب  : » زا تسا 

يداه ماما 

توبن و نادناخ  درف  نیرتتسرد  نیرتکین و  دمحموبا  مرسپ  : » دنکیم شیاتس  نینچ  ار  دوخ  ردقنارگ  دنزرف  مالسلاهیلع -  يداه -  ماما 
نیا [ . 90 ...« ] دسریم وا  هب  ام  ماکحا  تماما و  هلـسلس  تسا . نم  زا  سپ  نیـشناج  نم و  دشرا  دـنزرف  وا  تسا . نانآ  تجح  نیرتراوتـسا 

. ] میتفگ نخـس  نآ  داعبا  زا  هتـشذگ  رد  ام  دـیامنیمزاب و  ار  وا  تافـص  دـهدیم و  ناشن  ار  ماما  يهتـسجرب  ياهیگژیو  راـبرهگ  تاـملک 
هحفص 64 ]

يرفعج مشاهوبا 

يرکسع نسح  ماما  يداه و  یلع  ماما  نابرقم  زا  دوریم . رامش  هب  باحـصا  ناگرزب  زا  عیـشت و  خیرات  دننامیب  دارفا  زا  يرفعج  مشاهوبا 
هک يرعـش  هحیرق  اـب  دوب . راوگرزب  ود  نیا  تیب و  لـها  يهتفیـش  وا  دـیدیم . یلجتم  ود  نآ  رد  ار  نآ  هتـسناد و  ار  تماـما  تقیقح  دوب و 

دنوادخ : » دورـس راوگرزب  نآ  ماقم  يرکـسع و  نسح  ماما  فصو  رد  ار  ریز  تایبا  هلمج  زا  نانآ  تبقنم  حدـم و  رد  يدایز  تایبا  تشاد 
ءاضیب دی  ایرد ، نتفاکش  تازجعم : مالسلاهیلع -  یسوم -  هب  هک  هنوگنامه  دیشخب  يرکسع -  نسح  ماما  وا -  هب  ار  تماما  تازجعم  مامت 

دروم نیا  رد  رگا  دیـشخب و  ایـصوا  هب  ار  نآ  دـننام  هکنآ  رگم  درکن  اطع  ناربمایپ  هب  يزجعم  تجح و  راگدرورپ  «. » دوب هدیـشخب  اـصع  و 
ياسوم هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  روطنامه  هک  تسا  نآ  قوف  رعـش  ياـنعم  [ . 91 « ] تسوت رب  ناهرب  لیلد و  ییوجیپ  يراد  یکـش  دـیدرت و 

تلاح هب  سپـس  دادورف و  ار  نارحاس  ياـههتفاب  دـش و  لدـب  یعفا  هب  هک  ییاـصع -  ءاـضیب و  دـی  لـین ، نتفاکـش  لـیبق : زا  یتازجعم  میلک 
ناشیا هب  ار  تماما  يوگزاب  تازجعم  تامارک و  درک و  اطع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  زین  ار  اـهنآ  دـننام  دوب ، هدیـشخب  تشگرب -  تسخن 
لیالد هب  دراد  یکـش  بلطم  نیا  رد  سک  ره  دومن و  اطع  نانآ  يایـصوا  هب  زین  ار  نآ  دننام  دوب  هداد  ناربمایپ  هب  دنوادخ  هچ  ره  دیـشخب .

هحفص 65 ] دبایرد [ . ار  ام  راتفگ  تحص  ات  درگنب 

بیبط عوشیتخب 

دصف يارب  يرکسع  نسح  ماما  [ 92  ] دوب یتنطلس  نادناخ  صوصخم  بیبط  و  مالسلاهیلع -  ماما -  نارود  کشزپ  نیرتهتـسجرب  عوشیتخب 
درگاـش و زین  وا  دتـسرفب . روظنم  نیا  يارب  ار  نادرگاـش  زا  یکی  درک  تساوخرد  عوشیتـخب  زا  اذـل  تشگ . یبـیبط  دـنمزاین  يریگنوـخ  و 

يهداز نیا  تمظع  يایوگ  هک  تفگ  ینانخس  ماما  يهرابرد  دهد و  ماجنا  ار  مهم  نیا  تساوخرد  وا  زا  هدناوخ و  ار  قیرطب »  » دوخ رایتسد 
نیرتاناد وا  هک  نادب  وش و  هناور  راک  نیا  يارب  وت  سپ  متـسرفب  وا  دـصف  يارب  ار  یـسک  ات  تسا  هتـساوخ  نم  زا  اضرلانبا » : » تسا تماما 

[ . 93 ... ] ییامن ضارتعا  وا  رب  ای  ینک  لامها  وا  تاروتسد  يهرابرد  ادابم  سپ  دنکیم . یگدنز  نامسآ  دبنگ  ریز  هک  تسا  یسک 

هللادیبع نب  دمحا 
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تمظع و هب  ینانخـس  یط  هک  دوب  يرکـسع  نسح  ماما  يهرود  يهیاپ  دـنلب  نارگتسایـس  نارادـمامز و  زا  ناقاخ  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا 
ماهتخانـش و هن  ماهدید و  هن  اضرلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  دـننام  يدرم  نایولع  زا  ارماس  رد  : » دـنکیم حیرـصت  ناشیا  يالاو  تلزنم 
، يروشک يرکشل و  نارس  ناطلس ، دسرب . وا  ياپ  هب  یسک  هحفص 66 ] ماهدینشن [  راتفر  ششخب و  يراوگرزب ، تفع ، كولـس ، رد  زگره 
وا تشادگرزب  دـنراذگیم و  مارتحا  نارگید  زا  شیب  وا  هب  مشاهینب  زا  دـنهنیم و  جرا  ناگمه  رب  ار  وا  نامدرم  رگید  نابتاک و  ناریزو ،

تعاجـش و راقو ، تفع ، تشذـگ ، شـشخب ، ماما ، ياههولج  زا  تسا  یعماـج  ریوصت  هتفگ  نیا  [ . 94 ...« ] دنرامـشیم بجاو  دوخ  رب  ار 
هب دـنرادهگن و  ار  ناشیا  تمرح  دـنوشیم  ریزگان  ناـگمه  تسا و  عمج  ماـما  رد  همه  دـشیمن  تفاـی  نیرـصاعم  رد  هک  یفاـصوا  رگید 

دننک . فارتعا  ناشیا  تلیضف 

ناقاخ نب  دیبع 

ترضح فصو  رد  هدروآ و  نابز  هب  ار  تقیقح  هلماجم  زا  رود  هب  نکیل  دوب  ماما  نامز  يارزو  یـسایس و  ياهتیـصخش  زا  ناقاخ  نب  دیبع 
نسح ماما  وا -  زج  دوب ، دهاوخن  نآ  راوازس  نایمشاه  زا  یسک  ددنبرب  تخر  سابعینب  يافلخ  نایم  زا  تفالخ  رگا  : » دهدیم نخـس  داد 

هتـسیاش شحالـص  ابیز و  قالخا  تدابع ، ییاـسراپ ، دـهز ، يرادنتـشیوخ ، یباـیهار ، تفع ، اوقت ، اـب  هک  تسا  درم  نیا  اـهنت  يرکـسع - 
تسه زین  ناشیا  فلاخم  هکلب  دوریم  رامـش  هب  ناشیا  ناوریپ  زا  هن  تسا و  دقتعم  ترـضح  تماما  هب  هن  دیبع  [ . 95 ...« ] دشابیم تفالخ 
يربهر صئاصخ  کین و  تافص  یمامت  اریز  دزـسن  ار  وا  زج  تفالخ  هک  دنیبیم  نایع  هب  وا  تسا و  رگهولج  ماما  يدوجو  تقیقح  نکیل 

سک ره  تسا و  عمج  وا  رد  سفن  حالص  تعاجش و  ابیز ، تریس  کین ، قالخا  ایند ، رد  دهز  يرادنتشیوخ ، اوقت ، لضف ، زا  يرادمامز  و 
هحفص 67 ] تسا [ . تماما  تفالخ و  هتسیاش  دشاب  اراد  ار  فاصوا  نیا 

دیفم خیش 

یلع ماما  زا  سپ  : » درامشیمرب ار  وا  تافص  دیاتسیم و  نینچ  ار  ماما  یمالسا ، مولع  رثکا  رد  رظن  بحاص  مالسا و  ناگرزب  زا  دیفم  خیش 
وا دندوب و  عمج  وا  رد  یقالخا  لیاضف  اریز  دوب  مالسلاهیلع -  يرکسع -  یلع  نب  نسح  ترضح  يهدنبیز  تماما  مالـسلاهیلع -  يداه - 

یلامعا ترثک  یگدنشخب و  تعاجش ، تمصع ، لقع ، لامک  دهز ، ملع ، نتشاد  لیلد  هب  ناشیا  دوب . ییازسب  يرترب  نارـصاعم  رگید  رب  ار 
یمامت نتـشاد  لیلد  هب  ناشیا  هک  تسا  نآ  رب  دیفم  خیـش  [ . 96 ...« ] دـندوب تماما  قیال  راوازـس و  تسا  یهلا  تحاس  هب  برق  بجوم  هک 

دنتفرگ . تسد  هب  ار  هماع  تیعجرم  يربهر و  تماعز ، قح  هب  ردپ ، تلحر  زا  سپ  ناشزراب  تیصخش  تماما و  طیارش 

غابصنبا

يایوگ يرکـسع  نسح  ماما  تافـص  اهتبقنم و  : » دیاتـسیم نینچ  ار  يرکـسع  نسح  ماما  غابـصنبا ، هب  روهـشم  یکلام  دـمحم  نب  یلع 
، دوب ياهدنشورف  يرتشم و  ار  اهـشزرا  لئاضف و  رگا  درادن . يدیدرت  کش و  وا  تماما  رد  یـسک  زگره  تسوا . یگداز  گرزب  یگرزب و 

رورس رـصع و  لها  ياقآ  دوبن . وا  اب  يربارب  يارای  ار  یـسک  دوب و  دوخ  رـصع  هناگی  اتکی و  دوب . رادیرخ  هنت  کی  وا  هدنـشورف و  ناگمه 
يزیوآ ندرگ  ياهرهوگ  ناـنوچ  ناـنآ  رگا  تسا و  نآ  يهدیـصقلا  تیب  وا  دنـشاب ، دـنلب  يرعـش  هدیـصق و  ناـمز  ناـگرزب  رگا  دوب . رهد 

ار نآ  تالکـشم  ضماوغ و  هتـسشن  شناد  بکرم  رب  وا  دوریم . رامـش  هب  نآ  هناـیم  هحفـص 68 ] ياتکی [  دـیراورم  میتی و  رُد  وا  دنـشاب ،
راکـشآ ار  قیاقح  دوخ  بئاص  رظن  اـب  تسین . وا  اـب  شکاـشک  ياراـی  ار  یـسک  دسانـشیمن و  یبیقر  راـک  نیا  رد  دـیاشگیم و  کـیاکی 

ملاع اب  دنیوگیم و  نخس  هدرپ  تشپ  ياهزار  زا  وا  اب  ناهن  رد  دزاسیم . نایع  ار  رکف  قیاقد  بایراوشد ، دنمورین و  يهشیدنا  اب  دنکیم و 
قح دیاتسیم و  هجو  نیرتابیز  هب  ار  صخش  نیرتهتسیاش  نانخس ، نیا  [ . 97 ...« ] تسا رهگالاو  لیصا و  سفن و  کین  تسا . لصتم  بیغ 
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درک . یشیاتس  نآ  زا  رتالاب  ناوتیمن  رگید  دنکیم و  ادا  ار  نآ 

بوشآرهش نبا 

يهدـننک راوـمه  يداـه ، یلع  نب  نسح  وا  : » دیاتـسیم ار  ماـما  نینچ  يورـس ، بوـشآ  رهـش  نب  یلع  نـب  دـمحم  نیدـلا  دیـشر  رفعجوـبا 
، رادنامیپ مرزآرپ ، هدنـشخب ، شوپ ، مشچ  هدنزرـس ، هشیمه  راقو ، ندعم  يدنوادخ ، بیغ  رادتناما  بیع ، ره  زا  رود  نمادکاپ ، اهیراوشد ،

[ . 98 ...« ] دشابیم دمحموبا  هب  ینکم  رظتنم و  مئاق  ردپ  نداد ، نامرف  رد  عیرس  دنخبلرپ ، اذغ ، مک  اوتف ، مک 

مقدشنبا

تریس كاپ  ییالوم  الاو و  يرورس  امنهار ، یماما  يرکـسع  نسح  : » دیوگیم نینچ  ترـضح  يهرابرد  مقدشنبا  فورعم ، سانـش  بسن 
هحفص 69 ] [ . ] 99 « ] دوب

يزوجنبا

، الاو يزایتما  يرکـسع -  نسح  ماما  وا -  هب  لاعتم  دـنوادخ  : » دـهدیم نخـس  داد  هنوگ  نیا  ترـضح  يهرابرد  يزوجنبا  گرزب  همالع 
؛ دوب دـهاوخ  نامدرم  نابز  درو  هراومه  دوشیمن و  هنهک  ناراـگزور  رثا  رب  زگره  هک  یتلیـضف  درک ؛ اـطع  ناـشخرد  یتبقنم  هژیو ، یتفص 

لآ مئاق   » دیـشخب و ار  يدـهم  وا  هب  دـنوادخ  دفاکـشیم ؛ ار  اهیگریت  شرون  هک  يزیوآ  ندرگ  دـشخردیم و  نامز  كرات  رب  هک  يرـسفا 
...« دش دـهاوخن  دوب و  هدـشن  يردـپ  چـیه  بیـصن  هک  يراختفا  تخاس  مما  دوعوم »  » ار دـمحم  شدـنزرف  داد ، رارق  وا  لسن  زا  ار  دـمحم »

تبثم و یـشقن  ات  درک  اطع  يدنزرف  وا  هب  هک  دوب  نآ  دوخ  حلاص  يهدنب  تسود و  قح  رد  يدـنوادخ  فاطلا  نیرتگرزب  زا  یکی  [ . 100]
دنک . دوبان  ار  متس  ملظ و  مکاح و  ار  مالسا  نید  دزارفارب ، ار  تلادع  دیحوت و  مچرپ  دریگ ، هدهع  هب  ایند  حالصا  رد  گرزب 

ینیسح نیدلا  نکر 

هب دنوادخ  هک  یگرزب  زایتما  تسا و  رامشیب  شبقانم  تامارک و  لئاضف ، دمحموبا ، يرکسع  ماما  : » دیوگیم یلصوم  ینیسح  نیدلا  نکر 
رتالاب نیا  زا  تلیـضف  مادک  [ . 101 ....« ] تسوا دـنزرف  دـمحم  لآ  مئاق  داد و  رارق  وا  لسن  زا  ار  دوعوم  يدـهم  هک  تسا  نآ  دومن  اطع  وا 

 ] ياهناینب رییغت  يزاس ، خـیرات  هفیظو  دراد  لابند  هب  ار  راختفا  نیرتشیب  هک  دـنک  اطع  یبصنم  يرکـسع  نسح  ماـما  دـنزرف  هب  دـنوادخ  هک 
مهدزای ماما  نیـشناج  دنزرف و  هدهع  هب  نیمز  ياهتوغاط  نارابج و  دـض  رب  ریگارف  یبالقنا  یناهج و  تالوحت  داجیا  هعماج و  هحفص 70 ]

تسا .

یعفای

، هیماما يهدیقع  هب  قداص  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دـمحموبا ، يرکـسع ، [ 102  ] فیرش : » دیوگیم یعفای 
[ . 103 ...« ] دشابیم فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم -  مئاق  ردپ  هناگ و  هدزاود  ناماما  زا  یکی 

یناهبن فسوی 

یگمه زا  ناشیادـخ  هک  ام -  نارورـس  زا  تیب و  لها  گرزب  همئا  زا  یکی  يرکـسع  نسح  ماما  : » دـیوگیم یناـهبن  لیعامـسا  نب  فسوی 
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هتشاد و هگن  ار  راصتخا  بناج  نکیل  دربیم . مان  فارشالا » بحب  فاحتالا  : » دوخ باتک  رد  ار  وا  يواربش  دشابیم . داب -  دونـشخ  ناشیا 
قطانم ياهرهش  زا  یکی  قجنـس » يوک   » زا لاس 1296 ه . رد  ماهدـید ؛ ناشیا  زا  یتمارک  دوخ  نم  اما  دـنکیمن . لقن  ترـضح  زا  یتامارک 

رد لاس  نآ  رد  هک  ینارگ  یطحق و  لیلد  هب  تدـم  مامتا  زا  لبق  نکیل  مدوب  لوغـشم  تواـضق  هب  نآ  رد  هک  لـیبرا  ناتـسا  رد   ) نیـشندرک
 ] زکرم هک  ارماس  ات  [ 104 « ] کلک  » هلیسو هب  یبآ و  هار  زا  مدومن  تکرح  دادغب  تمـس  هب  مدوب  هدرک  كرت  ار  اجنآ  دوب  هدش  عیاش  قارع 

رهطم مرح  دراو  هکنیمه  میداتفا . هار  هب  هدـش و  يرکـسع  نسح  ماما  ترایز  ناهاوخ  اـجنآ  رد  میتفر . دوب  نایـسابع  تفـالخ  هحفص 71 ]
. مدید ترـضح  زا  نم  هک  دوب  یتمارک  نیا  داتفین و  قافتا  میارب  نآ  دـننام  رگید  زگره  هک  مدـش  ياهقباسیب  یناحور  تلاح  راچد  مدـش 
زا راشرـس  همئا  ياههاگراب  دـقارم و  [ . 105 ...« ] مدـش جراخ  دـعب  مدومن و  اعد  مدرک و  توـالت  نآرق  متـسناوتیم  هک  رادـقم  نآ  سپس 

دنکیم . سح  اراکشآ  ار  هدیدپ  نیا  ددرگ  فرشم  اهنآ  ترایز  هب  سک  ره  تسا و  تیناحور  تسادق و 

یلبرا همالع 

ار ناشیا  قالخا  مراکم  لیاضف و  یخرب  دیاتـسیم و  صاـخ  یتیمیمـص  اـب  ار  يرکـسع  نسح  ماـما  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  ققحم  همـالع 
راکراوس نسح ، ماما  : » دـیوگیم نینچ  تشگ ) لقن  غابـصنبا  نابز  زا  نآ  زا  ياهراپ  هک   ) دوخ نانخـس  زا  یـشخب  رد  یلع  درامـشیمرب .

، دوخ بئاص  رظن  اب  قیاقح  فشاک  نآ ، تاماهبا  يهدننک  فرطرب  شناد و  ياهیناهن  يهدـننک  راکـشآ  درادـن ، یبیقر  هک  شناد  نادـیم 
تساوخ هب  نآ  زا  يهدنهدربخ  بیغ و  ياناد  یهلا ، قیفوت  هب  تانئاک  رارسا  رب  هاگآ  دوخ ، بایراوشد  رکف  اب  هشیدنا  قیاقد  يهدننک  نایع 

كاپ داهن و  کین  تسا ، ربخ  اب  ناهن  ياهزار  زا  يدـنوادخ  ماـهلا  اـب  هکنآ  هدـش ، هتفگ  نخـس  وا  اـب  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  هکنآ  ییادـخ ،
نارورـس ثراو  یهلا ، ربخ  يهدـننک  تیبثت  تایآ ، رـسفم  تامارک ، رظن و  فشک و  بحاـص  تازجعم ، اـههناشن و  لـیالد ، ياراد  تریس ،

 - ود نآ  هک  دـیبایرد  نیقی  هب  اـت  دـیرگنب  کـین  هراـبود  دـیرگنب و  لـصا  هخاـش و  ود  هـب  سپ  رظتنم ، مئاـق  ردـپ  ناـماما و  يهداز  کـین ،
راـبخا و دـیروآرد ، روصت  هب  زین  ار  نآ  رطع  لـگ  ندـید  اـب  و  دـنرتنابات ، هحفـص 72 ] هام [  زا  رتناـشخرد و  دیـشروخ  زا  مالـسلاامهیلع - 

لـسن هب  لـسن  ار  یگرزب  تفارـش و  تـمارک ، ناـنآ  : » دـشخردیم ناـمز  كراـت  رب  ناـشراتفر  تریـس و  خـیرات و  دزناـبز  ناـنآ  فاـصوا 
هیلع و هللا  یلص  دمحم -  شدج  هکنآ  دنگوس  ادخ  هب  [ . 106 « ] دوشیم هدوزفا  شیادنلب  رب  لاس  ره  هک  يورس  دازآ  نانوچ  دننارورپیم 

ربارب رد  نامـسآ  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  دشاب  دوعوم  مئاق  شدـنزرف  همئا و  شناردـپ  همطاف ، شردام  مالـسلاهیلع -  یلع -  شردـپ  هلآ ،- 
متفگ نونک  ات  هچنآ  يربهر . ناگتسیاش  قح و  هب  يافلخ  دننانآ  دنک . یگزویرد  شراختفا  زا  دیاس و  نیمز  رب  رس  شتفارـش  يراوگرزب و 

زا هاتوک و  وا  تمظع  نایب  زا  منخـس  اسران و  منایب  ناوتان ، مناـبز  تسین . وا  تازاـیتما  فاـصوا و  ماـمت  ندرمـشرب  ناوت  ارم  ماهتفگ و  مک 
[ . 107 ...« ] تسا نیگمرش  دوخ  یگدنامرد 

یناتسب

نامدود نیا  توبن و  نادـناخ  رد  هک  ار  يرایـسب  بقانم  لـیاضف و  تسا ... يداـه  یلع  دـنزرف  صلاـخ  نسح  : » دـیوگیم یناتـسب  سرطپ 
یگنازرف يدنمشیدنا و  زا  یناوارف  راثآ  مک ، نینس  رد  ییافوکش و  زاغآ  رد  وا  دناهداد . تبسن  وا  هب  تسا ، هدش  هتخانش  فورعم و  یبلاط 

[ . 108 ....« ] تخاس نایامن  دوخ 

یلکرز نیدلاریخ 

هب هعیش  ماما  نیمهدزای  دمحموبا و  شاهینک  یمشاه  داوج  دمحم  دنزرف  يداه  یلع  نب  نسح  [ » هحفص 73 دیوگیم [ : یلکرز  نیدلاریخ 
دوخ حلاص  ناردپ  دننام  يراد  نتشیوخ  تدابع و  اوقت ، رد  ترـضح  دندرک و  تعیب  وا  اب  ماما  ناونع  هب  ردپ  تافو  زا  سپ  دوریم . رامش 
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[ . 109 ..« ] درکیم لمع 

یکم نیدلارون  نب  سابع 

هب شردـپ  وا و  تسا . هدراـهچ  بش  هاـم  زا  رتراکـشآ  شبـسن  يرکـسع ، نـسح  ماـما  دـمحموبا  : » دـیوگیم یکم  نیدـلارون  نـب  ساـبع 
هحفص [ . ] 110 ...« ] دیاین رامش  هب  وا  فاصوا  تسا و  ناوتان  ندرک  هرامـش  زا  نابز  وا  لیاضف  يهرابرد  اما  دناهدش . روهـشم  يرکـسع » »

[ 75

ماما ياههمان 

هراشا

ناشن ار  یتدـیقع  ياهـشنت  لزلزت و  دـنکیم و  راکـشآ  اـم  يارب  ار  نارود  نآ  يداـقتعا  ياـههبنج  مالـسلاهیلع -  ماـما -  ياـههمان  یخرب 
درادیم و رذحرب  نآ  تاروتسد  هب  دیقت  مدع  نید و  نتفرگ  يرسرس  زا  ار  نایعیش  زا  یضعب  ماما  هک  مینیبیم  هاگ  اههمان  نیا  رد  دهدیم .

لقن ار  دوخ  باحصا  هب  ترـضح  ياههمان  زا  ياهراپ  اجنیا  رد  دزاسیم . نایع  نانآ  یگدنز  ياههولج  رب  ار  یمالـسا  میهافم  قابطنا  مدع 
مینکیم :

يروباشین قاحسا  هب  ياهمان 

همان نیا  رد  ترضح  دوریم . رامـش  هب  ردقنارگ  ياههمان  زا  هک  تشاگن  يروباشین  لیعامـسا  نب  قاحـسا  هب  ياهمان  يرکـسع  نسح  ماما 
درادهاگن و دوخ  ششوپ  رد  ار  وت  ام و  دنوادخ  : » تسا ریز  حرـش  هب  همان  نتم  تسا . هتـشاد  رظن  دم  ار  قاحـسا  يزاسهب  تحیـصن و  دنپ ،

میتسه ینادناخ  هللادمح -  هب  ام -  متفایرد و  ار  تاهمان  داب ، وت  لماش  دـنوادخ  تمحر  دـشاب . وت  رای  دوخ  يورین  هب  تیاهراک  يهمه  رد 
دزاسیم و نامدنسرخ  نانآ  هب  قح  مرک  میدرگیم و  دونشخ  نانآ  هب  دنوادخ  یپایپ  لضفت  زا  میزوسلد و  نابرهم و  دوخ  ناتـسود  رب  هک 

لومـشم هک  وت -  دـننام  یناسک  رب  وت و  رب  دـنوادخ  قاحـسا  يا  هحفـص 76 ] میراد [ . رظن  رد  هراومه  ار  نامناتـسود  هب  ییادـخ  تاـمعن 
تمعن نیرتالاب  دنک و  اطع  تمعن  تریـصب و  وت  دننام  زین  ار  ناشیا  دـناسرب و  لامک  هب  ار  دوخ  تمعن  دناهتـشگ -  قح  تیادـه  تمحر و 

هب يرازگساپس  نآ ، زا  ینادردق  نآ و  روخ  رد  هتسیاش و  خساپ  دشاب  ردقنارگ  الاو و  دنچ  ره  یتمعن  ره  دهد . رارق  تشهب  لوخد  ار  دوخ 
هک یـساپس  نیرتهب  ار  يادخ  ساپـس  هللادمحلا » : » میوگیم زین  نم  دشابیم . هللادمحلا »  » نتفگ و  شیاهمان -  داب  سدقم  تیدحا -  هاگرد 

ییاهر تکاله ، زا  ار  وت  داهن و  تنم  وت  رب  دوخ  تمحر  هب  دـنوادخ  هکنآ  رب  هشیمه  يارب  یـساپس  دـشاب . هدروآ  نابز  هب  یـسک  نونک  ات 
نآ زا  رذگ  جـنررپ ، راوشد و  تسا  ياهندرگ  نآ  هک  مروخیم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومن . ناسآ  راوشد  يهندرگ  نآ  رد  ار  تهار  دیـشخب و 
 - تشذگرد هکنآ  ات  یلبق -  ماما  نارود  رد  امش  تسا . هدش  هدرب  مان  نآ  زا  نیشیپ  ینامسآ  ياهباتک  رد  نیگنـس و  نآ  شیامزآ  تخس ،

نیقی هب  قاحسا ! يا  متـسین . دنـسرخ  اهنآ  زا  تفریمن و  رامـش  هب  هدوتـس  دوب و  دنـسپان  هک  دیاهدش  بکترم  ییاهراک  نم  راگزور  رد  و 
هکلب دندرگیمن  روک  نامشچ ، قاحسا ! يا  دوب . دهاوخ  رتهارمگ  روک و  زین  ترخآ  رد  دورب  ایند  نیا  زا  لد  يروک  لاح  رد  هک  ره  نادب 

خـساپ رگمتـس ، نخـس  لقن  زا  سپ  هک  تسا  دوخ  راوتـسا  باتک  رد  لاعتم  يادخ  نخـس  نیا  دوشیم و  روک  تساههنیـس  رد  هک  ییاهلد 
:( دیوگیم ملاظ  [ . ») 111 « ] یسنت مویلا  کلذک  اهتیسنف و  انتایآ  کتتا  کلذک  لاق  اریصب  تنک  دق  و  یمعا ، ینترـشح  مل  بر  : » دهدیم

شومارف ار  ام  تایآ  هک  هنوگنامه  دـیوگیم : تراگدرورپ ) . ) مدوب انیب  ایند ) رد   ) هکنآ لاح  يدرک و  روشحم  روک  ارم  ارچ  اراـگدرورپ !
ینعی وا  يدـعب  ناردـپ  و  ناربماـیپ ، ینعی  یمدآ  یناـحور  ناردــپ  نیتـسخن  زا  سپ  هحفــص 77 ] يوـشیم [ .» شوـمارف  زین  زورما  يدرک 
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رب یهلا  تایآ  زا  رتنیما  رتایوگ و  هاوگ  مادـک  رتدـنمورین و  تجح  مادـک  داب -  ناـنآ  همه  رب  دـنوادخ  دورد  تمحر و  ناـنآ -  يایـصوا 
هب دیدنبیم ! لد  لطاب  هب  هدـش  نادرگ  يور  قح  زا  دـیوریم !؟ اجک  هب  نایاپراهچ  نانوچ  دینادرگرـس و  يداو  مادـک  رد  تسا . ناگدـنب 
زا سک  ره  دیزرویم !؟ رفک  یشخب  هب  دیروآیم و  نامیا  ادخ  باتک  زا  ياهراپ  هب  هکنآ  ای  دیورگیم ؟ قحان  هب  هدیزرو  رفک  ادخ  تمعن 

نیمه گرزب  يراوخ  دنگوس  ادخ  هب  دوب و  دهاوخ  ینادواج  باذع  ترخآ  رد  يراوخ و  ایند  رد  وا  رفیک  دنک  نینچ  يرگید -  ای  امش - 
یجایتحا امـش  هب  دوبن و  دوخ  زاین  يارب  درک  نییعت  یتابجاو  تشاذـگ و  تنم  امـش  رب  دوخ  تمحر  اب  هک  یماـگنه  اـتکی  دـنوادخ  تسا .

هنیـس رد  ار  هچنآ  دـنک و  ادـج  دـیلپ  زا  ار  كاپ  ات  درک  رداص  ار  شیاهنامرف  تسین -  ییادـخ  وا  زج  هک  دوخ -  تمحر  هب  هکلب  تشادـن 
رد امـش  لزانم  دیریگ و  یـشیپ  رگیدکی  رب  دیباتـشب و  ادخ  تمحر  يوس  هب  امـش  دنک و  صلاخ  دیراد  لد  رد  ار  هچنآ  دیامزایب و  دـیراد 

درک و بجاو  ار  تیالو  هزور و  تاکز ، زاـمن ، هرمع ، جـح ، امـش  رب  دـنوادخ  هک  دوب  تمکح  نیا  قبط  دـبای . يرترب  رگیدـکی  رب  تشهب 
هللا یلـص  دـمحم -  رگا  داد . رارق  دوخ  هار  يارب  يدـیلک  ار  نآ  دـییاشگب و  ار  ضئارف  ياهرد  نآ ، کمک  هب  ات  داد  رارق  يرد  امـش  يارب 

ار شخبتاـجن  ضئارف  دـیتشادن و  ییاـج  هب  هار  دـیدوب و  ناریح  ناـیاپراهچ  دـننام  امـش  دـندوبن  وا  نادـنزرف  زا  يایـصوا  و  هـلآ -  هـیلع و 
رب ار  قح  يایلوا  زا  يوریپ  امـش ، رب  ربمایپ  تعاطا  ندومن  بجاو  زا  سپ  دنوادخ  اذل  دنوشیم ؟ رهـش  دراو  رد »  » زا زج  ایآ  دیتخانـشیمن .
[ . 112 « ] اـنید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  : » دوـمرف یهلا  باـتک  رد  دوـمن و  ضرف  اـمش 

«. مدیدنسپ امـش  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  هحفـص 78 ] مدـناسر و [  تیمامت  هب  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما  »
ات دـییامنب  ار  نانآ  يرورـس  تیاعر  دـیزادرپب و  ار  اهنآ  داد  نامرف  امـش  هب  تخاس و  بجاو  یقوقح  امـش  رب  دوخ  يایلوا  يارب  راگدرورپ 

: وگب [ . » 113 « ] یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسا  لـق ال  : » دومرف و  دـشاب . لـالح  امـش  ندیـشون  ندروخ و  لاوما ، نارـسمه ، هکنآ 
هللاو هسفن  نع  لخبی  امناف  لخبی  نم  : » دینادب و  مناشیوخ .» قح  رد  یکین  تبحم و  زج  مهاوخیمن  دوخ  تلاسر  ربارب  رد  امـش  زا  یـشاداپ 
امش زاینیب و  دنوادخ  تقیقح  رد  و  تسا ) هتساک  دوخ  ناج  زا  و   ) هدرک لخب  دوخ  رب  دزرو  لخب  سک  ره  [ . » 114 « ] ءارقفلا متنا  ینغلا و 

دنوادخ هک  دوب  نآ  هن  رگا  دش . رایـسب  تسا  امـش  رب  امـش و  هب  هچنآ  باب  رد  میوگتفگ  تسین  هناگی  دـنوادخ  زج  ییادـخ  دـیتسه .» ریقف 
ینخـس دـیدیدیمن و  یطخ  نم  زا  مالـسلاهیلع -  یلبق -  ماـما  تاـفو  زا  سپ  زگره  دـنک  لـماک  امـش  رب  ار  دوـخ  تمعن  درادیم  تسود 

مدراـمگ و امـش  رب  ار  هدـبع  نب  میهاربا  هکنآ  زا  سپ  دـیربخیب . ناـتداعم  دوخ و  تشگزاـب  زا  هتفرگارف و  یتـلفغ  ار  امـش  دیدینـشیمن .
لاح ره  رد  دنوادخ  میوگیم .) نخـس  امـش  اب  قح  ياضر  يارب  اهنت   ) دروآ ناتیارب  نم  فرط  زا  يروباشین  یـسوم  نب  دـمحم  هک  ياهمان 

تعاط زا  هکنآ  ددرگ  دوبان  داب و  رود  سپ  دوب  دیهاوخ  راکنایز  هک  دینک  یتسس  یهلا  تاروتسد  ماجنا  رد  ادابم  تسا . رگیرای  هاگهانپ و 
تعاطا رمالاولوا  شربمایپ و  وا ، زا  ات  هداد  روتـسد  امـش  هب  دنوادخ  قیقحت  هب  دریذپیمن . ار  ادخ  يایلوا  حیاصن  تسا و  نادرگ  يور  ادخ 

زیچ هچ  هک  هو ! دـنادرگ . راوتـسا  تسرد  هحفـص 79 ] داقتعا [  رب  ار  امـش  دنک و  محرت  امـش  تلفغ  یتسـس و  یناوتان ، رب  دنوادخ  دـینک .
فوخ و زا  دـندرکیم  كرد  متـشون  همان  نیا  رد  ار  هچنآ  زا  یخرب  تخـس  ياهگنـس  رگا  دزاـسیم ؟ رورغم  میرک  دـنوادخ  هب  ار  ناـسنا 

دهاش نانمؤم  ربمایپ و  دـنوادخ ، هک  دـیهد  ماجنا  دـیهاوخیم  هچ  ره  . » دـندروآیم يور  یهلا  تعاطا  هب  دـندشیم و  درخ  یهلا  تیـشخ 
[ . 115 « ] درک دـهاوخ  هاگآ  دـیاهدرک  هچنآ  زا  ار  امـش  وا  تفاتـش و  دـیهاوخ  ناهن  راکـشآ و  ياناد  يوس  هب  سپـس  دنتـسه  امـش  لامعا 

داعبا و هب  مینک و  گنرد  یکدـنا  میریزگان  [ . 116 « ] داب وا  نادناخ  شربمایپ و  رب  دنوادخ  دورد  نایملاع و  راگدرورپ  ار  يادـخ  ساپـس  »
همئا - 1 درک : هصالخ  ریز  حرـش  هب  زارف  دنچ  رد  ار  همان  نیماضم  ناوتب  دسریم  رظن  هب  میزادنیب . یهاگن  دنمـشزرا  يهمان  نیا  ياهروحم 

نیرتدنمـشزرا تمعن و  نیرتگرزب  - 2 دنـشابیم . نامداش  دنتـسه و  دنـسرخ  دندرگ  دـنمهرهب  یهلا  بهاوم  فاطلا و  زا  نایعیـش  هکنیا  زا 
رد دـسرب  تمعن  نیا  هب  سک  ره  دـشابیم . خزود  زا  ییاـهر  تشهب و  هب  یباـیتسد  تـسا  ناـهاوخ  شیوـخ  نایعیـش  يارب  ماـما  هـک  هرمث 

عقاو شنارای  قاحـسا و  ناشیا و  نایم  هک  ياهلـصاف  فاکـش و  هب  همان  نیا  رد  ماما  - 3 تسا . هدرک  هضبق  ار  اهیکین  يهمه  دـیلک  تقیقح 
هشیر هکلب  تسا  هدادن  خر  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  هحفـص 80 ] نسح [  ماما  نامز  رد  يرود  فالتخا و  نیا  دنکیم . هراشا  تسا  هدـش 
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هکنیا اما  تسا ، هدـش  هریت  نارای  زا  یهورگ  ماما و  نایم  طباور  ماگنه  نآ  زا  دراد و  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  شردـپ  تماما  ناـمز  رد 
، ناتفـص لاجد  ذوفن  فلا : تفای : ریز  دراوم  رد  ار  نآ  بابـسا  دـیاب  اـم  رظن  هب  دـنیوگیمن و  يزیچ  یخیراـت  عباـنم  تسیچ  رما  نیا  تلع 

 - ناماما تیناقح  يهرابرد  کیکـشت  نآ  دمایپ  دش و  یهورگ  يهدیقع  داسف  هب  رجنم  نایعیـش ، فوفـص  نایم  رد  نادـنمزآ  ناراکبارخ و 
. دنوشیم نایعیش  اب  نانآ  طابترا  عنام  هتفرگ و  يدیدش  يهرصاحم  رد  ار  همئا  نایـسابع  ب : دوب . نانآ  راکنا  در و  یتح  و  مالـسلامهیلع - 

هداس نارـصنع و  تسـس  یهارمگ  نایعیـش و  نایم  رد  یفارحنا  راکفا  شرتسگ  يارب  ار  هنیمز  میقتـسم  ساـمت  مدـع  يراـبجا و  يرود  نیا 
نایـسابع و يذوفن  رـصانع  ج : درکیمن . دـیدهت  ار  هعیـش  يرطخ  نیرتمک  تشاد  دوجو  موادـم  سامت  ناـکما  رگا  دومن و  مهارف  ناـحول 
نانآ و يرکف  یعامتجا و  تاردـقم  نتفرگ  يزاب  هب  ددـص  رد  هدرک و  هنخر  مالـسلامهیلع -  تیبلها -  يهعیـش  نایم  رد  ناـنآ  نارودزم 

تـشگ نایعیـش  زا  ياهدع  يداقتعا  لزلزت  شنت و  بجوم  هک  درب  مان  يرگید  لماع  زا  دیاب  اج  نیا  رد  د : دندوب . ناشناوت  ورین و  ندنکارپ 
دروم يالکو  زا  یهورگ  هب  مالـسلاامهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  يداه و  ماما  دوب . ماـما  يـالکو  زا  یخرب  ندـیزرو  دـسح  مه  نآ  و 

فرصت دیسریم  ناشتسد  هب  هک  ياهیعرـش  قوقح  رد  دننادب  حالـص  هنوگ  ره  ات  دندوب  هداد  لماک  تارایتخا  شیوخ  راکتـسرد  دامتعا و 
ياهتیـصخش زا  رگید  ياهدـع  رب  نالیکو  هب  دامتعا  نیا  دـننک . جرخ  ناـمورحم  ناریقف و  یگدـنز  دوبهب  یحالـصا و  تاـهج  رد  دـننک و 

هابت هدنـشک و  يرامیب  نیا  هدش و  دسح  کشر و  راچد  نانآ  دوب و  نارگ  دـنروآ  تسد  هب  ار  یبصنم  نینچ  دـندوب  هتـسناوتن  هک  هتـسجرب 
يورجک و ماما  - 4 هحفص 81 ] درک [ . راداو  نانآ  دیاقع  ندومن  دساف  نایعیش و  نایم  ینکفا  هقرفت  راب و  تیانج  لامعا  هب  ار  نانآ  هدننک ،
هب ار  دوخ  لقع  مامز  دـنهاوخیم  یک  ات  هک  دـهدیم  رادـشه  ناـنآ  هب  هدرک  راکـشآ  ار  تقیقح  قح و  هار  زا  ياهدـع  يرود  یهارمگ و 

رذـح رب  دـنوش  روشحم  هارمگ  روک و  تمایق  زور  رد  هکنیا  زا  ار  نانآ  دـنراذگ و  اپ  تاـملظ  رد  يروک  اـب  دنراپـسب و  سفن  ياوه  تسد 
يرذع رگید  ایـصوا ، ینیـشناج  ناربمایپ و  تثعب  اب  هدـش و  مامت  مدرم  رب  تجح  هک  دـنکیم  يروآدای  مالـسلاهیلع -  ماما -  - 5 درادیم .
دیدرت کش و  هار  تسا و  هدیسر  همه  هب  راگدرورپ  یهاون  رماوا و  دنتسه . وگخـساپ  لوؤسم و  دنوادخ  ربارب  رد  ناگمه  دنامیمن و  یقاب 

ماکحا و عیرشت  تمکح  هک  دنکیم  نشور  مالسلاهیلع -  ماما -  - 6 تسا . ناشدوخ  ندرگ  هب  ناگدنب  ریصقت  نایصع و  دشابیم و  هتـسب 
ندرگ سک  ره  اذل  تسا . ناگدنب  شیامزآ  نادیلپ و  زا  ناکاپ  ندرک  ادـج  يارب  هکلب  تسا  هدوبن  اهنآ  هب  دـنوادخ  زاین  یهلا ، تاروتـسد 

تنم تما  نیا  رب  دـنوادخ  - 7 ددرگیم . دوبان  دوریمورف و  دـنادرگ  يور  دـنز و  نت  سک  ره  دوشیم و  راگتـسر  دـنک  تعاـطا  دـهن و 
ربمایپ رگا  دننک و  تیاده  ار  نانآ  ات  درک  نییعت  ینانیـشناج  وا  زا  سپ  داتـسرف و  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  شربمایپ  هتـشاذگ و 

سپ تخانـشیمن . ار  اهتنـس  ضئارف و  زا  کی  چـیه  تشادـن و  ییاـج  هب  هار  تفریمورف و  یهارمگ  يداو  رد  تما  نیا  دـشیمن  ثوعبم 
تفرعم فطل و  ناوخ  زا  زین  تیرـشب  هکلب  ناناملـسم  اهنت  هن  هک  تسا  ناماما  ربماـیپ و  تادـهاجم  رثا  رب  دـنراد  ناـنآ  هچ  ره  هک  مینیبیم 

 - ربمایپ نادـناخ  يارب  یلام  یقح  نیملـسم  لاوما  رد  لاعتم  دـنوادخ  - 8 دنتـسه ! یتکربرپ  نادـناخ  هچ  نانآ  هک  هو  تسا . دـنمهرهب  نانآ 
ینید يرکف و  یگدنز  ییافوکش  بجوم  هک  یلیصا  يداصتقا  همانرب  دشابیم ؛ سمخ »  » هک تسا  هداد  رارق  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولص 

تلاسر هلابند  هحفص 82 ] هک [  یماظن  دنامیمن ؛ رادیاپ  نونک  ات  یملع  ماظن  هماع و  تیعجرم  دوبن  تایلام  نیا  رگا  ددرگیم و  مالـسا  رد 
ار همئا  ردقنارگ  ثاریم  نآ  کمک  هب  نایعیش  هک  تسا  یمکحم  یلام  هناوتشپ  سمخ »  » تقیقح رد  تسا . هعیش  كاپ  ناماما  هنارگنـشور 

یهقف بتک  رد  دریگیم  قلعت  اهنادـب  سمخ  هک  يدراوم  نآ و  لیـصفت  سمخ و  ماکحا  دـناهدرک . لقتنم  ظفح و  نونک  ات  لسن  هب  لـسن 
تخادرپ نودـب  هک  دـنکیم  دـیکأت  همان  نیا  رد  مالـسلاهیلع -  ماما -  هک  تسا  نتفگ  هب  مزال  میزادرپیمن . نادـب  اـم  تسا و  هدـمآ  هعیش 

سمخ نداد  هب  طورـشم  یمدآ  یگدـنز  تراـهط  تمالـس و  ددرگیمن و  لـصاح  ندیـشون  ندروخ و  لاوما ، یئوشاـنز ، تیلح  سمخ ،
نیمه دندرکیم و  يراددوخ  ناشیا  لیکو  ای  ماما  هب  هیعرش  قوقح  تخادرپ  زا  همان  نیا  نیبطاخم  رگید  قاحسا و  دایز ، لامتحا  هب  تسا .

میربیم .) نایاپ  هب  ار  همان  نیتسخن  زا  ثحب  اجنیا  رد  . ) دوب هدش  اهنآ  نایم  طباور  یگریت  بجوم 

هبآ مق و  یلاها  هب  ياهمان 
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م نیعم -  دمحم  مامتها  هب  عطاق  ناهرب  زا  لقن  هب  نادلبلا  مجعم  تسا . روهشم  هوآ »  » هب هماع  نابز  رد  هک  هواس  لباقم  تسا  یکرهـش  هبآ »
شـشخب و هب  لاـعتم  دـنوادخ  : » دوب هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هک  تشاـگن  هبآ  مق و  نایعیـش  هب  ياهماـن  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما 

ثوعبم راذـنا  تراـشب و  يارب  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  شربماـیپ  تشاذـگ و  تنم  شناگدـنب  رب  دوخ  یناـبرهم  يراوـگرزب و 
ناگتـشذگ لد  رد  ار  رگتیاده  ترتع  تبحم  تشاد و  یمارگ  ار  امـش  تیادـه ، اب  درک و  اطع  قح  نید  شریذـپ  قیفوت  ار  امـش  تخاس و 

دنک و زارد  هحفـص 83 ] شیوخ [  تعاطا  هار  رد  ار  ناشرمع  دشاب و  نانآ  تسرپرـس  هک  ناگدنیآ -  و  دنک -  تمحر  ناشیادـخ  امش - 
دنتفای و تسد  يراگتـسر  هب  دوصقم  لزنمرـس  هب  دندز و  ماگ  باوص  هداج  رد  نانآ  زا  کی  ره  دومن ، سرغ  دزاس -  فرطرب  ار  ناشزاین 

تین : » دنیامرفیم ماما  همان  زا  رگید  یشخب  رد  دندروآ ».... تسد  هب  دندوب  هداتسرف  شیپاشیپ  هچره  دنتفای و  ار  دوخ  نیشیپ  لامعا  شاداپ 
. دوب دنمورین  امـش  ام و  نایم  یـشیوخ  دـنویپ  تفرگیم و  مارآ  امـش  يأر  هشیدـنا و  یتسرد  اب  نامیاهلد  دوب و  تباث  راوتـسا و  هراومه  ام 

دوب مکحم  راوتسا و  هراومه  دوب  هدش  هتفرگ  امش  ناریپ  ام و  ناناوج  زا  هک  ینامیپ  دهع و  دوب و  هدش  امش  ام و  ناگتشذگ  هب  هک  یتیـصو 
هدروآ دوجو  هب  یکیدزن  يدنواشیوخ  دوب و  هتـشاد  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  ام  دـنوادخ  اریز  دـنام ؛ هدروخن  تسد  نادـب  تسرد  داقتعا  و 

زا زارف  نیا  اهنت  [ . 117 « ] تسا نمؤم  ینت  ردارب  نمؤم  هیبا ؛ همال و  نمؤملا  وخا  نمؤملا  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع -  موصعم - )  ) ملاع دوب .
ینایعیش تسا ؛ ریمض  یفاص  نایعیش  ماما و  راوتسا  دنویپ  يایوگ  شخب  نیا  تسا . هدیسرن  ام  تسد  هب  همان  مامت  اما  تسام  رایتخا  رد  همان 
هراومه اریز  دتسرفیم  تمحر  نانآ  رادنید  ناگتـشذگ  رب  ماما  دنریذپیمن . ار  یتسـس  لامها و  نیرتمک  دنتـسه و  مدق  تباث  نید  رد  هک 

اب دوخ  راوتسا  دنویپ  زا  ترضح  نینچمه  دنتفای . تسد  یهلا  ناوضر  ترفغم و  هب  ات  دنتشادیم  زیچ  ره  رب  مدقم  ار  یهلا  تاروتسد  ماجنا 
رب هن  تسا  هدـش  انب  نانآ  تلاسر  ناماما و  يالاو  فادـها  تخانـش  ساسا  رب  هک  يدـنویپ  دـنکیم ؛ داـی  دراد  هتـشذگ  رد  هشیر  هک  ناـنآ 

دنکیم . اعد  ار  نانآ  دیاتسیم و  ار  ناشوج  ایوپ و  حور  نیا  ماما  رذگدوز . رادیاپان و  فطاوع  ساسا 

یمق هیقف  هب  ياهمان 

گرزب یمق ، هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  هحفص 84 ] نب [  یلع  نسحلاوبا  راوگرزب  هیقف  هب  ياهمان  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما 
: دوب هدـمآ  نینچ  هلمـسب »  » هکرابم هیآ  ادـخ و  داـی  زا  سپ  نآ  رد  هک  تشاـگن  یمالـسا ، مولع  رگید  هقف و  ثیدـح و  زراـب  هرهچ  هعیش و 

اهنت متـس ، تسا . نادحلم  يهتـسیاب  خزود  نادحوم و  هتـسیاش  تشهب  نایقتم و  نآ  زا  وکین  تبقاع  تسا . ازـس  ار  نایملاع  يادـخ  دـمح ،
كاپ نادناخ  یفطصم و  دمحم  ادخ  هدیرفآ  نیرتهب  رب  تاولـص  دورد و  تسین . راگدیرفآ  نیرتهب  زج  ییادخ  دریگیمارف و  ار  نارگمتس 
کبلص نم  لعج  و  هتاضرمل ، هللا  کقفو  یمقلا ، نیـسحلا  نب  یلع  نسحلاابا  یهیقف  و  يدمتعم ، یخیـش و  ای  کیـصوا -  دعب : اما  . » داب وا 

و بنذـلا ، ةرفغمب  کیـصوا  و  ةاکزلا ، یعنام  نم  ةالـصلا  لبقت  هناف ال  ةاکزلا ، ءاتیا  ةالـصلا و  ماقا  و  هللا ، يوقتب  هتمحرب -  نیحلاص  ادـالوا 
تبثتلا و  نیدلا ، یف  هقفتلا  و  لهجلا ، دنع  ملحلا  و  رسیلا ، رسعلا و  یف  مهجئاوح  یف  یعسلا  و  ناوخالا ، ةاساوم  و  محرلا ، ۀلص  ظیغلا ، مظک 

نم الا  مهاوجن  نم  ریثک  یف  ریخ  ال  : » لج زع و  هللا  لاق  رکنملا  نع  یهنلاف  فورعملاب ، رمالاف  قلخلا ، نسح  و  نآرقلل ، دهعتلاو  رومالا ، یف 
یلع ای  لاقف : ایلع  یصوا  یبنلا  ناف  لیللا  ةالصب  کیلع  و  اهلک ، شحاوفلا  بانتجا  و  [ . 118 « ] سانلا نیب  حالصا  وا  فورعم  وأ  ۀقدصب  رما 

کیلع و  هیلع ، اولمحی  یتح  یتعیـش  رما  و  یتیـصوب ، لمعاف  انم ، سیلف  لیللا  ةالـصب  فختـسا  نم  و  تارم -  ثالث  لیللا -  ةالـصب  کیلع 
يذلا يدلو  رهظی  یتح  نزح  یف  انتعیش  لازی  و ال  جرفلا ، راظتنا  یتما  لامعا  لضفا  لاق : هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا -  ناف  جرفلا ، راظتناب 
یتعیـش عیمج  رمأ  یخیـش و  ای  ربصاف  اروج ، اـملظ و  تئلم  اـمک  اطـسق  الدـع و  ضرـألا  ـألمی  هنا  هلآ ،-  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  هب  رـشب 

ۀمحر انتعیش و  عیمج  یلع  کیلع و  مالـسلا  و  [ . 119 « ] نیقتملل ۀـبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  ضرألا هللا  نا  [ » هحفص 85 ربصلاب [ :
يا هـیقف  يا  مداـمتعا  دروـم  گرزب و  يا  دـعب : اـما  [ . » 120 ....« ] ریـصنلا معن  و  یلوـملا ، مـعن  لـیکولا ، مـعن  هللا و  انبـسح  هتاـکرب و  هللا و 
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نادـنزرف دوخ  تمحر  هب  تلـسن  زا  دـهد و  قح  يهدیدنـسپ  لاـعفا  ماـجنا  قـیفوت  ار  وـت  دـنوادخ  هک  یمق -  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلاوـبا 
دنهدیمن تاکز  هک  نانآ  زا  زامن  هک  تاکز -  تخادرپ  زامن ، نتشاد  اپب  یهلا ، ياوقت  هب  منکیم  تیصو  ار  وت  دروآ -  دوجو  هب  یحلاص 

ماجنا ناردارب و  اـب  يدردـمه  محر ، هلـص  مشخ ، ندرب  ورف  نارگید ، هاـنگ  زا  نتـشذگرد  هب  منکیم  هیـصوت  ار  وت  و  دوشیمن -  هتفریذـپ 
رد يراوتـسا  نآ و  يریگداـی  نید و  رد  هقفت  یناداـن ، ربارب  رد  يراـبدرب  شیاـشگ ، یتخـس و  یـشوخان و  یـشوخ و  رد  ناشیاههتـساوخ 

ياهوگتفگ زا  يرایـسب  رد  : » دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یقلخ ، شوخ  نآرق ، اب  ینامیپ  مه  اهراک ،
رب اهیتشز . همه  زا  بانتجا  و  دنیامن .» حالصا  مدرم  نایم  هکنآ  ای  دننک و  رما  یفورعم  ای  هقدص  هب  هکنآ  رگم  تسین  يریخ  نانآ  یشوگرد 
راب هس  ار  هلمج  نیا  و  ندناوخ -  بش  زامن  داب  وت  رب  یلع ! ای  : » دومن تیـصو  نینچ  یلع  ماما  هب  مرکا  ربمایپ  هک  بش  زامن  ندـناوخ  داب  وت 

وت رب  دننک ، ار  راک  نیمه  هد  روتسد  ار  منایعیش  دنب و  راکب  ارم  هیصوت  سپ  تسین ، ام  زا  درامشب  کبس  ار  بش  زامن  هک  ره  دومن -  رارکت 
 - مدنزرف ات  دوب  دنهاوخ  نیگهودنا  هراومه  ام  نایعیش  تسا .» جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرترب  : » دومرف مرکا  ربمایپ  اریز  جرف  راظتنا  داب 
متس و  هحفـص 86 ] ملظ [  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  وا  دـنک  مایق  تسا -  هداد  ار  وا  روهظ  تراـشب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -  هک 

دنوادخ نآ  زا  نیمز  : » دننک ربص  هد  روتسد  ار  منایعیـش  نک و  ربص  گرزب ! يا  سپ  درک . دهاوخ  يربارب  تلادع و  زا  راشرـس  تسا  هدش 
تاکرب تمحر و  دورد ، «. » دوب دـهاوخ  نیقتم  نآ  زا  کین  ماجرف  تبقاـع و  دـنکیم و  راذـگاو  دـهاوخب  شناگدـنب  زا  سک  ره  هب  تسا 

حرـش هب  قوف  يهمان  ساسح  تاکن  تسا .»... روای  یلوم و  لیکو ، نیرتهب  هک  تسا  سب  ار  ام  دنوادخ  داب . ام  نایعیـش  عیمج  وت و  رب  ادخ 
راختفا نیمه  دزاونیم . ار  وا  دوخ  فاطلا  اب  هدرک  رختفم  ابیز  نیریش و  یظافلا  اب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  مالـسلاهیلع -  ماما -  - 1 تسا : ریز 

ياههرهچ زا  لئاضف  رگید  عرو و  اوقت ، ملع ، رد  یلع  دزاسیم . بطاخم  ار  وا  گرزب و ... مدامتعا ، دروم  ریباعت : اب  ترضح  هک  سب  ار  وا 
، هتفای هار  ناگدازکاپ  ردـقلا ، لـیلج  باحـصا  گرزب ، ياـهقف  زا  یلع  : » دـناهتفگ وا  هراـبرد  ناـسیون  هرکذـت  تسا و  مالـسا  خـیرات  رداـن 

رامـش هب  هعیـش  نیطاسا  ناکرا و  زا  نادحلم و  تالمح  ربارب  رد  نید  نابیتشپ  مالـسلامهیلع ،-  تمـصع -  توبن و  نادناخ  هار  ناگدنیوپ 
تـسد یتـیاور  صن و  هب  ياهلأـسم  رد  رگا  دوب و  هعیـش  ياـهقف  یماـمت  داـمتعا  دروم  هک  دیـسر  اجنادـب  اـت  وا  تقاـثو  [ . 121 « ] تفریم
دنوادخ ات  دنکیم  اعد  هیقف  نیا  قح  رد  ماما  - 2 دنتسبیم . راکب  ار  وا  ياواتف  تسا -  هتفگ  يرکذ »  » رد دیهـش  هک  نانچ  نآ  دنتفاییمن - 

زا هک  دشخبیم  ار  دمحم ) رفعجوبا ،  ) قودص خیـش  وا  هب  دنکیم و  تباجا  ار  ترـضح  ياعد  دنوادخ  دنک . اطع  حـلاص  ینادـنزرف  وا  هب 
 - ] مالسلامهیلع ناماما -  ثاریم  اپرب و  ار  نآ  راثآ  راومه ، ار  نآ  هار  هدنز ، ار  تعیرش  تسا و  هعیش  ناملاع  نیرتناشخرد  نیرتراکرپ و 

دصیس زا  وا  راثآ  دراذگیم  راگدای  هب  ییاهبنارگ  راثآ  دنکیم و  هعیش  بیصن  يرایسب  ياههرهب  قودص  دنکیم . هنادواج  ار  هحفص 87 ]
یمامتها باتک  نیا  هب  یماما  ناـهیقف  هک  تسا  هیقفلا » هرـضحی  ـال  نم   » ینعی هعبرا  بتک  زا  یکی  اـهنآ  سأر  رد  هک  [ 122  ] درذگیم رثا 

: دننام الاو  یقالخا  تافص  شرورپ  هب  دنکیم و  هیصوت  یمالـسا  تابجاو  هماقا  هب  ار  یمق  نیـسحلا  نب  یلع  ماما ، - 3 دنراد . هجوت  نایاش 
هک یلئاضف  رگید  اهراک و  رد  يراوتـسا  یـسانشنید ، نانآ ، ياهزاین  ندروآرب  ینید ، ناردارب  اب  يدردـمه  ماحرا ، هلـص  مشخ ، ندربورف 
لآ مئاق  جرف  راظتنا  هب  اـت  دـیامنیم  شرافـس  یمق  هیقف  هب  ماـما  - 4 دـنکیم . شرافـس  دـهدیم  اقترا  لامک  بتارم  نیرتیلاع  هب  ار  ناـسنا 
رد تلادع  ددرگیم و  مکاح  دیحوت  هملک  دوشیم و  افوکـش  ایند  شتموکح  هیاس  رد  شروهظ و  اب  هک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم - 

ار هضیرف  نیا  زگره  دـشاب و  دـباییم -  شرتـسگ  تسا  مرکا  ربماـیپ  شراوگرزب  دـج  يرادـمامز  هلاـبند  هک  شتلود  ياـههصرع  یماـمت 
دندروخیم . مشچ  هب  ماما  همان  رد  هک  دوب  یثحابم  زا  ياهراپ  اهنیا  دنکن . شومارف 

(1  ) نایعیش زا  یکی  هب  همان 

نییاپ رد  نآ  زا  یشخب  هک  تشاگن  ياهمان  خساپ ، رد  ترضح  درک و  ربخ  اب  ار  ماما  هعیش ، فالتخا  يهرابرد  ياهمان  یط  نایعیش  زا  یکی 
هب کسمتم  هتفای ، هار  اـنیب و  یهورگ  - 1 دنتـسه : هتـسد  دنچ  نم  يهرابرد  مدرم  دزاسیم ... بطاخم  ار  دنمدرخ  لاعتم  دنوادخ  : » دیآیم
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-2 دـننادیم . دوخ  هاگهانپ  ارم  دـنرادن و  نم  يهرابرد  يدـیدرت  نیرتمک  هک  توبن  لـصا  هحفص 88 ] زا [  هتـساخرب  عرف  هب  هتـسویپ  قح ،
مارآ نآ  شمارآ  اـب  دـنوشیم و  اـجباج  بآ  ندز  جوـم  اـب  هـک  دنتـسه  يدروناـیرد  دـننام  دـناهتفرگن و  نآ  لـها  زا  ار  قـح  زین  یهورگ 
رانک هب  ار  تقیقح  قح و  لطاب ، کمک  هب  هدرک  راکنا  ار  قح  لها  دسح ، رثا  رب  هدش و  ناطیش  تسد  ریـسا  هورگ ، نیموس  - 3 دنریگیم .

هدافتسا هویش  نیرتناسآ  زا  دنک  عمج  ار  دوخ  يهلگ  دهاوخیم  هک  یماگنه  نابش  راذگاو ، دناهتفر  تسار  پچ و  هب  هک  ار  نانآ  دننزیم ،
...« دنزادنایم تکاله  هب  ار  یمدآ  ود  نیا  هک  زیهرپب  ییوج  تسایر  یبلط و  تردق  زا  نک و  يراددوخ  تماما  رارـسا  ياشفا  زا  دنکیم .

: دهدیم ياج  هتسد  هس  رد  ار  نانآ  دیوگیم و  نخس  ناشیا  تماما  يهرابرد  مدرم  فالتخا  زا  همان  نیا  رد  مالـسلاهیلع -  ماما -  [ . 123]
دراد و داـقتعا  شناردـپ  دـننام  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  هورگ  نیا  تماـما . فادـها  هب  هاـگآ  ینید و  روما  رد  ياـنیب  نمؤم و  هورگ  فلا :

نیا تسا . هتفرگن  نآ  لها  زا  ار  قح  درادن و  ینید  شنیب  هک  هاگآان  ناوتان و  هورگ  ب : درادـن . ناشیا  تماما  يهرابرد  ياههبـش  نیرتمک 
تسا دایز  هورگ  نیا  يریذپ  گنر  یعامتجا . تانایرج  زا  رثأتم  تسا و  فطاوع  ریـسا  دهدیم  لیکـشت  ار  هعماج  عطاق  تیرثکا  هک  هورگ 

رب ناطیش  هک  میقتسم  طارص  زا  هارمگ  فرحنم و  هورگ  ج : دیآیم . رد  اهدماشیپ  گنر  هب  درادن و  یگداتسیا  يارای  ثداوح ، ربارب  رد  و 
گنج رد  زین  ترـضح  اب  تشاد  زیتسرـس  ماما  ناردپ  اب  هک  هنوگنامه  هورگ  نیا  تسا . هدرک  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  هدـش و  هریچ  نانآ 

هحفص 89] تسار [  پچ و  هب  فارحنا  زا  دناوخیمارف و  يرادیاپ  تماقتسا و  هب  ار  بطاخم  ماما  سپـس  لوغـشم . مدرم  ياوغا  هب  تسا و 
نایاپ رد  دناهتـسب . ناشیا  نارای  ترـضح و  يدوبان  گنج و  هب  رمک  نایـسابع  اریز  دنکیم  دیکأت  تماما  رما  نامتک  رب  درادیم و  رذـحرب 

تسا . نآ  هدنیوج  يدوبان  تکاله و  بجوم  اریز  درادیم  رذحرب  یبلط  تسایر  زا  ترضح  همان ،

نایعیش زا  یکی  هب  يرگید  همان 

ماما فلاخم  تهج  رد  هتـشگ و  فرحنم  تیب  لـها  هار  زا  هک  هعیـش  هب  موسوم  نادرخباـن  ياـغوغ  زا  نایعیـش  زا  یکی  هب  ياهماـن  رد  ماـما 
کش و زا  نم  هک  ار  یتنحم  مناردپ  زا  کیچیه  : » تسا ریز  حرـش  هب  همان  زا  یتمـسق  دـنکیم . ینارگن  فسأت و  راهظا  دـننکیم ، تکرح 

دوب لوبق  شرذـع  درکیم  کش  یـسک  سپـس  دوب  نامز  نیا  ات  تقوم  دودـحم و  تماـما  رگا  تسا . هدیـشکن  مشکیم  هورگ  نیا  دـیدرت 
نیا تسد  زا  مالـسلاهیلع -  ماما -  [ . 124 ...« ] دراد ینعم  هچ  رگید  کش ، سپ  تسا  تماما  رما  رارمتـسا  رب  ینبم  دـنوادخ  ناـمرف  نکیل 
لاح دندوب  هدرک  کش  ترـضح  تماما  رد  نانآ  دیـشک . يرامـشیب  ياهجنر  لفاغ ، ادخ  دای  زا  دـندوب و  ناطیـش  ریـسا  هک  لدروک  هورگ 

يرکـسع نسح  تماما  نامز  ات  اضرف  دوب و  دودـحم  تقوم و  تماما  دـیوگیم -  ماما  هک  هنوگنامه  رگا -  دوبن . کش  يارب  ییاج  هکنآ 
رذـع و ره  هار  اذـل  دوب  هدرک  یفرعم  دوعوم  يدـهم  ار  تماما  باطخلا  لصف  يرامـشیب  رابخا  نکیل  دوب  دـیدرت  يارب  یلحم  تشاد  همادا 

شنت لزلزت و  نیا  لماع  نایعیش ، فوفص  رد  تیبلها  نانمـشد  يهنخر  دنامیمن . یقاب  کیکـشت  يارب  یلاجم  رگید  دوب و  هتـسب  ياهناهب 
هحفص 90 ] دوب [ . نارصنع  تسس  زا  یخرب  نایم  رد  یتدیقع 

یقهیب هللادبع  هب  ياهمان 

وت هیحان  یحاون و  لها  ات  مداتـسرف  ار  هدـبع  نب  میهاربا  دـعب : و  : » تشاگن یقهیب  هیودـمح  نب  هللادـبع  هب  ار  ریز  همان  مالـسلاهیلع -  ماما - 
دنـشاب و بقارم  دـننک و  اورپ  ادـخ  زا  سپ ، دـشابیم  مناتـسود  دزن  نم  دامتعا  دروم  رادـتناما و  وا  دـنزادرپب . وا  هب  ار  دوخ  هیعرـش  قوقح 

راچد تواقش  هب  شئایلوا  نایـصع  رثا  رب  ار  نانآ  دنوادخ  تسین . هتفریذپ  نآ  ریخأت  ای  كرت  رد  يرذع  چیه  هک  دنزادرپب  ار  هبجاو  قوقح 
[ . 125 ...« ] تسا يزور  هدنـشخب  راوگرزب و  دنوادخ  هک  دهد  رارق  تمحر  لومـشم  مراد  نانادب  هک  يرهم  رطاخ  هب  ار  نانآ  وت و  دنکن و 

دننک و لوصو  ار  هیعرش  قوقح  ات  دوب  هدرامگ  نادراک  اناد و  حلاص ، يالکو  نیشن ، هعیش  قطانم  رد  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما 
دننک . جرخ  حالص  یکین و  ياههار  رد  ای  دنناسرب و  ترضح  هب  ای  ار  نآ 
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میهاربا يهرابرد  ياهمان 

رد هک  ياهمان -  هارمه  ار  وا  درک و  نییعت  هیعرش  قوقح  فرـص  ذخا و  رد  دوخ  لیکو  ناونع  هب  ار  هدبع  نب  میهاربا  مالـسلاهیلع -  ماما - 
زا ياهماـن  یط  یهورگ  تشاد . لیـسگ  تیرومأـم  لـحم  هب  دوـب -  هدروآ  لـمع  هب  لـیلجت  وا  يـالاو  تیعقوـم  زا  دوـب و  هدوتـس  ار  وا  نآ 

امـش تسد  هب  میهاربا  هارمه  هک  ياهمان  : » دـنداد خـساپ  ناشیا  تسا و  ماما  دوخ  طخ  هب  میهاربا  هارمه  يهمان  اـیآ  هک  دندیـسرپ  ترـضح 
مداتسرف بوص  نادب  قح  هب  ار  وا  نم  دشابیم . مدوخ  طخ  هب  تسا  نایعیش  زا  هیعرـش  قوقح  ضبق  رد  نم  لیکو  وا  هکنآ  رب  ینبم  دیـسر 
دنزادرپب ارم  قوقح  دیاب  زین  نایعیش  دنک . تیاعر  ار  یقیقح  هحفص 91 ] ياوقت [  دشاب و  هتـشاد  ار  یهلا  ماکحا  ياورپ  یکین  هب  دیاب  سپ 

اب دـهد و  قیفوت  ار  وا  دـنوادخ  دـنک . جرخ  دـنادیم  حالـص  هک  یهار  ره  رد  ار  هبجاو  قوـقح  اـت  ماهداد  هزاـجا  وا  هب  نم  دـنهدب . وا  هب  و 
تعاطا ادخ و  ياوقت  هب  ار  وا  دنکیم و  تیبثت  دییأت و  ار  میهاربا  تلاکو  ماما  [ . 126 ...« ] دراذگ تنم  وا  رب  ریصقت  یهاتوک و  زا  یتمالس 

دنزادرپب . وا  هب  ار  هبجاو  قوقح  ات  دهاوخیم  نایعیش  زا  دیامنیم و  شرافس  وا 

نایعیش هب  ياهمان 

رذـحرب درک و  ربـخ  اـب  نید  زا  فارحنا  هقرفت و  تاـفالتخا ، زا  نآ  رد  تشوـن و  نایعیـش  زا  یهورگ  هب  ار  ریز  هماـن  مالـسلاهیلع -  ماـما - 
زا دینک و  تعاطا  ار  وا  ات  دهدب  یناوت  دنک و  اطع  قح  يهدیدنسپ  لامعا  قیفوت  ایند و  رد  دهز  دنوادخ  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : » تشاد

مهارف ار  ترخآ  ایند و  یکین  نامناتـسود  اـم و  يارب  دـنادرگ و  ناـتزاینیب  درادزاـب و  فارحنا  یهارمگ و  زا  دـیزرو و  باـنتجا  ناـهانگ 
تهج رد  شالت  نید و  رد  داحلا  هقرفت ، هب  رجنم  هک  ناتیاهلد  رب  ناطیـش  یگریچ  یگدـنکارپ و  یگناگود ، تافالتخا ، زا  دـعب : اما  دزاس .

قح زا  ار  امش  سیلبا  متشگ . ربخ  اب  دنداد  ماجنا  شئایلوا  قح  تابثا  ادخ و  نید  يراوتسا  يارب  امش  راتفر  کین  ناردپ  هچنآ  ندرک  دوبان 
ار ادـخ  مـالک  هن  ییوگ  دـیدومن  تشپ  تقیقح  هب  دـیدرک و  درگبقع  امـش  رثـکا  هک  اـجنآ  اـت  درک  یهارمگ  يداو  راپـسهر  تشادزاـب و 

نانخـس دننک و  هیکت  هتفابدوخ  ياههناسفا  رب  امـش  نادرخبان  نانچمه  رگا  دـنگوس  مناج  هب  دـیربخاب . یهلا  یهن  رما و  زا  هن  دـیاهدناوخ و 
تین هحفـص 92 ] تسد و [  نابز و  لد و  اب  ار  نانآ  امـش  رگا  دمآ و  دهاوخ  دورف  نانآ  رب  یهلا  باذـع  دـنزاس ، جـیار  ار  دوخ  نایم  لطاب 
دورب شیپ  نینچ  راک  رگا  دوب و  دـیهاوخ  کیرـش  وا ، زا  سپ  رمـالاولوا  لوسر و  ادـخ و  رب  نتـسب  ءارتفا  ناـنآ و  ناـهانگ  رد  دـیرادنزاب ،

. دوب دـنهاوخ  رتوگتـسار  امـش  زا  دوخ  ياعدا  رد  دـنهنیم  دوخ  رب  مالـسا  مان  هک  فرحنم  ياههقرف  رگید  و  هیناسیک » «، » ةریغم «، » هیدـیز »
ناشیورین تشگزاب  راظتنا  هک  دیتسه -  نایامن  قح  هحفص  رب  هتفرگاپ و  امـش  نایم  لطاب  [ . 127 ... ] دیرترطخرپ رتدب و  نانآ  زا  امش  هکلب 

دای زا  دش و  هریچ  نانآ  رب  ناطیش  درب ، مهاوخ  مان  مهاوخب  رگا  هک  یهورگ  زج  دناهتفاتـش  دنوادخ  نامرف  رثا  رب  نانآ  رثکا  دنـشکیم -  ار 
شراچد تسا -  یماجرف  دب  هک  منهج -  هب  هتـسج  يرازیب  وا  زا  دنوادخ  دـنک  شومارف  ار  ادـخ  دای  سک  ره  تسا . هتخاس  ناشلفاغ  ادـخ 

ات مهاوخیم  دـنوادخ  زا  دـیامن . ادا  ار  تناما  دـناوخب و  هکنآ  زج  ناتبیاغ -  رـضاح و  امـش -  رب  تسا  یتجح  هماـن  نیا  تخاـس . دـهاوخ 
و دـنک . ناـتقفوم  قـح ، يهدیدنـسپ  لاـمعا  ماـجنا  يارب  دراد و  رود  ناـهانگ  زا  ار  امـش  اوـقت  اـب  دروآدرگ و  تیادـه  هار  رب  ار  ناـتیاهلد 

راـچد هک  رواـبدوز  نیبرهاـظ و  نایعیـش  زا  یخرب  تـسد  زا  مالـسلاهیلع -  ماـما -  داـیرف  [ . 128 ...« ] هتاکرب هللاۀـمحر و  مالـسلامکیلع و 
هکلب دناهتفریذپن  عطاق  لیالد  قیمع و  یهاگآ  اب  ار  مالـسا  رـشق ، نیا  اریز  تسا ؛ دنلب  دناهدش  تقیقح  هداج  زا  فارحنا  هقرفت و  فالتخا ،

زا ار  دوخ  نامیا  همه  دنادرگیمرب و  ارقهق  هب  ياههبـش  كدنا  اب  دناهتخومآ و  ناردـپ  زا  دـیلقت  هب  ار  نآ  تادابع  مسارم و  رهاوظ ، یخرب 
رـشن لعج و  اـب  ناـنآ  تفریم و  رامـش  هب  تیب  لـها  مالـسا و  هتـسبرمک  نانمـشد  تیلاـعف  يارب  یبوخ  هنیمز  شخب  نیا  دـنهدیم . تسد 

دـض دـیاقع  هنادازآ  نافلاخم  يهمه  هک  نارود  نیمه  رد  دنتـسجیم . دوس  دوخ  یفارحنا  راکفا  هیجوت  تهج  رد  ثیدـح  مان  هب  بیذاـکا 
هنوگچیه ناکما  دربیم و  هحفص 93 ] رس [  هب  نایسابع  یتینما  ياهورین  زا  يراصح  رد  ارماس  رد  ماما  دندرکیم  رـشتنم  ار  دوخ  یمالـسا 
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تفریم . رامش  هب  نامز  نآ  رد  ترضح  تنحم  جنر و  نیرتگرزب  نیمه ، تشادن و  نانآ  داشرا  نایعیش و  اب  سامت 

(2  ) نایعیش زا  یکی  هب  همان 

، تسا دوجوم  هدش  ردقم  هچنآ  ره  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : » تشاگن دوخ  یلاوم  نایعیـش و  زا  یکی  هب  ار  ریز  همان  مالـسلاهیلع -  ماما - 
تردارب زا  درک . دهاوخن  هدنکفارـس  ار  وت  هک  شاب  هتـشاد  دامتعا  وا  هب  دـنکیم و  زاینیب  ار  وت  هک  نک  لکوت  لج  زع و  دـنوادخ  رب  سپ 

هریچ وا  ملظ  يرگمتـس و  ره  رب  درک و  دهاوخن  يرای  یـشیوخ ، دنویپ  عطق  هب  لاعتم  دـنوادخ  هکنادـب  نیقی  هب  سپ  يدوب ، هدرک  تیاکش 
يدوب هتـساوخ  تسا . زیزع  دنمورین و  دنوادخ  هک  دومن  دهاوخ  کمک  ار  وا  دوب و  دهاوخ  شروای  دـنوادخ  دـنیبب  متـس  سک  ره  تسا و 

وت تخاس و  راکـشآ  وت  رب  ار  تقیقح  هک  میرک  دنوادخ  زا  تسوت و  يهدنناشوپ  روای و  نابهگن ، الع -  لج و  دنوادخ -  منک  اعد  تیارب 
وت رب  و   ) درادـنزاب وت  زا  هداد  وت  هب  هک  ار  شتمعن  ات  مهاوخیم  داد ، رارق  دنتـسه -  روک  رود و  نآ  زا  نارگید  هک  ناماما -  قح  فراع  ار 
هب هکنآ  اریز  دـناوخیمارف  وا  هب  دامتعا  ادـخ و  رب  لکوت  هب  مالـسلاهیلع -  ماما -  [ . 129 ....« ] هدوتس تسرپرـس و  تسوا  هک  دنک ) ناوارف 

شردارب زا  تیاکـش  رطاـخ  هب  ار  بطاـخم  ترـضح ، نینچمه  دـید . دـهاوخن  ناـیز  زگره  دوـش  کـسمتم  وا  هب  دروآور و  یهلا  هاـگرد 
ات دهاوخیم  ادخ  زا  دنکیم و  اعد  وا  قح  رد  ترـضح  سپـس  دنکیمن  يرای  يدنواشیوخ  دنویپ  عطق  رب  دـنوادخ  اریز  دـنکیم  شنزرس 

هحفص 94 ] دهد [ . شرارق  شیوخ  مرک  تمحر و  لومشم  نانچمه  درادنزاب و  وا  زا  ار  شفاطلا  اهتمعن و 

(3  ) نایعیش زا  یکی  هب  همان 

زواجت شقوقح  هب  هک  تفگ  دومن و  تیاکـش  یملاظ  ياهیرگمتـس  زا  نآ  رد  تشون و  مالـسلاهیلع -  ماـما -  هب  ياهماـن  نایعیـش  زا  یکی 
تیافک ناوت و  ادـخ  زا  يدوسح  زواجتم و  رگمتـس ، ره  زا  زور  نیا  رد  اـم  : » تشون وا  هب  ار  ریز  يهماـن  خـساپ ، رد  ترـضح  تسا . هدـش 

نینچ تفرگ ) دـهاوخن  ماقتنا  نم  زا  و   ) تسین يراک  نم  اب  ار  لاعتم  دـنوادخ  دـیوگیم : هکنآ  رب  ياو  تسا . نابهاگن  ار  ام  میهاوخیم و 
دامتعا داب -  رادیاپ  شـشیاتس  وا -  هب  سپ  تسا  نامولظم  نابیتشپ  روای و  لج  زع و  دنوادخ  دـید ! دـهاوخ  هچ  ازج  زور  کلام  زا  یـسک 

رد ار  یکین  نیا  دـنوادخ  درادیم . رود  وت  زا  ار  يرورـش  ره  رـش  درک و  دـهاوخ  فرطرب  ار  جـنر  تنحم و  هک  هاوخب  کمک  وا  زا  نک و 
زگره دریگورف ، ار  یملاظ  ره  تاعاس  نیا  رد  دـنوادخ  تساناوت . يراک  ره  رب  وا  هک  دـهن  تنم  اـم  رب  وت  يهراـبرد  دـهد و  ماـجنا  وت  قح 

نک و دامتعا  دنوادخ  هب  شابم و  نیگهودنا  سپ  شدریگب ، نامولظم  ناتشگنارس  هکنآ  رب  ياو  دش . دنهاوخن  راگتسر  رگمتس ، زواجتم و 
هارمه دـننکیم و  ربص  هک  تسا  یناسک  هارمه  لج  زع و  دـنوادخ  دوش . لصاح  تیارب  یـشیاشگ  اـت  دـشاب  دوز  هچ  هک  اـمن  لـکوت  وا  رب 

نالماع يدوبان  دـنوادخ  زا  دـنکیم و  موکحم  ار  دـسح  زواجت و  ملظ ، دوخ  همان  رد  مالـسلاهیلع -  ماـما -  [ . 130 ...« ] تسا ناراکوکین 
قح زا  نارگمتـس و  نداد  رفیک  ملاـظ و  ملظ و  يدوباـن  رب  تـسا و  ناـمولظم  هناوتـشپ  رواـی و  دـنوادخ  اریز  ددرگیم  راتـساوخ  ار  اـهنآ 
. ] میربیم نایاپ  هب  تسا  نارود  نآ  ثداوح  يایوگ  يولبات  هک  ار  ترضح  ياههمان  زا  وگتفگ  اجنیا  رد  دراد . لماک  تردق  ناگدنرذگ ،

هحفص 95 ]

رون زا  ینانخس 

هراشا

ریاخذ زا  هک  هدش  تیاور  هدرشف  هاتوک و  یتالمج  بلاق  رد  عیدب  ییاههشیدنا  راب و  ررد  ینانخس  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  زا 
یقیمع تارظن  هتخادرپ و  ینید  یتیبرت و  یعامتجا ، فلتخم  ياههبنج  هب  راصق  تاملک  نیا  رد  ترـضح  دوریم . رامـش  هب  یمالـسا  بدا 
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مینکیم : لقن  ار  ماما  نیگآرطع  تانایب  زا  ياهراپ  اجنیا  رد  تسا . هتشاد  زاربا 

تیبلها تلیضف 

غیتس هب  تیالو  توبن و  ياهماگ  اب  : » دیاتسیم نینچ  دنتسه  مالـسا  رد  نامیا  هاگتـساخ  یهاگآ و  عبنم  شناد ، ندعم  هک  ار  تیب  لها  ماما 
ایند نیا  رد  مرک . ششخب و  ياهناراب  گنج و  ناریش  مییام  میدیدرونرد . ار  نامـسآ  تفه  يدرمدار ، ياهمچرپ  اب  میتفای و  تسد  قیاقح 

، نیقی نانامیپ  مه  نید و  نانیـشناج  ام  نادنزرف  میـشابیم . ملع  و  دمح »  » مچرپ نابحاص  ارـس  نآ  رد  و  ملق »  » و ریـشمش »  » ناراگدـنوادخ
حور  » میدناشوپ و یگدیزگرب  نهاریپ  ام  دهع ، هب  يافو  رطاخ  هب  میلک » ياسوم   » هب دنتـسه . مرک  شـشخب و  ياهدـیلک  اهتما و  ياهغارچ 

، هیکازلا ۀقرفلا  و  ۀیجانلا ، ۀئفلا  انتعیش  و  [ » هحفص 96 دش [ . رادروخرب  ام  ناتسوب  يهدیسر  ون  ياههویم  زا  موس  نامسآ  تشهب  رد  سدقلا »
....«. نینـسلا نم  یـشاوغلا  ۀـیاورلا ، مامتل  نارینلا ، یظل  دـعب  ناویحلا ، عیباـنی  مهل  رجفنیـس  و  اـبلا ... ۀـملظلا  یلع  و  اـنوصو ، ءادر  اـنلاوراص 
يدـس نانوچ  نانآ  ربارب  رد  دـنکیم و  تسارح  ظفح و  نانمـشد  ربارب  رد  ار  ام  تسا ، هزیکاـپ  يهقرف  هتفاـی و  تاـجن  هورگ  اـم ، يهعیـش  »

یسلجم همالع  درک .»... دنهاوخ  باریس  ار  نانآ  یگدنز ، ياههمشچ  یخزود ، ياهنارود  تخس و  ناراگزور  زا  سپ  دنتـسیایم . راوتـسا 
رد تخس  ياههوک  دونشیم و  ار  نآ  رک  ياهشوگ  تسا . راشرس  یتمعن  ایوگ و  یتمکح  نانخس  نیا  : » دیوگیم الاب  تارقف  حیـضوت  رد 

دنوادـخ دزن  يزاتمم  ماقم  زا  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  [ . 131 « ] داب ناـنآ  رب  دـنوادخ  تاولـص  دورد و  ددرگیم . تسـس  نآ  ربارب 
طارص نایامنهار  قح و  يوس  هب  ناربهار  نانآ  تسا . هدرک  راداو  یتفگش  هب  ار  نایملاع  هک  دنراد  یفراعم  مولع و  لضف و  دنرادروخرب و 

« دمح  » مچرپ نابحاص  رگتعافـش و  نارورـس  ترخآ  رد  دنتـسه و  مرک  ياهدیلک  تیاده و  ياهغارچ  اهنآ  همه  ایند  رد  دنتـسه . میقتـسم 
ار نایعیـش  تانایب  نیا  رد  ماما  دـنوش . ریگاج  اـج ، نآ  رد  دـنهاوخب  هنوگ  ره  اـت  هدیـشخب  ناـماما  هب  ار  نیرب  سودرف  دـنوادخ  دنـشابیم .

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز -  ماما  تموکح  نارود  رد  اهجنر ، زا  رذگ  زا  سپ  نشور  یتردق  تدایـس و  نانآ  يارب  دیاتـسیم و 
دنکیم . ینیب  شیپ  - 

هعیش هب  مایپ 

اناوت تیب  لها  میرح  زا  عافد  هار  رد  ار  نانآ  الاو  یحیاصن  اـب  هدومن و  نیعم  ار  نایعیـش  فیاـظو  ریز  تاروتـسد  رد  مالـسلاهیلع -  ماـما - 
رب نم  مکنمتئا  نم  یلا  ۀنامالا  ءادا  ثیدحلا ، قدص  و  داهتجالاو هللا ، مکنید ، یف  عرولاو  هللا ، يوقتب  مکیصوا  [ » هحفص 97 تسا [ : هتخاس 

اودوع مهزئانج و  اودهـشاو  مهرئاشع ، یف  اولـص  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  ءاج  اذـهبف  راوجلا ، نسح  و  دوجـسلا ، لوط  و  رجاف ، وأ 
اذـه لیق : ساـنلا ، عم  هقلخ  نسح  و  ۀـنامالا ، يداو  ثیدـح  یف  قدـص  و  هنید ، یف  عرو  اذا  مکنم  لـجرلا  ناـف  مهقوقح ، اوداو  مهاـضرم ،

نـسح نم  انیف  لیق  ام  هناف  حـیبق ، لک  انع  اوعفرا  ةدوم و  لک  انیلا  اورج  انیـش ، اونوکت  ـال  و  اـنیز ، اونوک  و  هللا ، اوقتا  کـلذ . ینرـسیف  یعیش 
هللا نم  ریهطت  و  هلآ ،-  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  نم  ۀبارق  هللا و  باتک  یف  قح  انل  کلذک . نحن  امف  ءوس  نم  انیف  لیق  ام  و  هلها ، نحنف 
یف ناف  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  یلع  ةالـصلا  نآرقلا و  ةوالت  و  توملا ، رکذ  و  هللا ، رکذ  اورثکا  بذـک ، الا  اـنریغ  دـحا  هیعدـی  ـال 

[ . 132 ...« ] مالسلا مکیلع  أرقأ  هللا و  مکعدوتسا  و  هب ، مکتیصو  ام  اوظفحا  تانسح ، رشع  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  یلع  ةالـصلا 
هچ تسا -  هدرپس  امـش  هب  يزیچ  هکنآ  هب  تناما  يادا  ییوگتـسار ، ادخ ، هار  رد  شـشوک  نید ، رد  يراگزیهرپ  یهلا ، ياوقت  هب  ار  امـش  »

تعامج نایم  رد  منکیم . شرافـس  تسا -  هدـش  ثوعبم  نادـب  ربمایپ  هک  ناگیاسمه -  اب  بوخ  راتفر  دوجـس و  لوط  دـب -  هچ  کـین و 
رد امش  زا  یسک  هک  یماگنه  دییامن . ادا  ار  نانآ  قوقح  دینک و  تدایع  ار  ناشنارامیب  دینک و  عییـشت  ار  اهنآ  ناگدرم  دیناوخب ، زامن  نانآ 

تسا و هعیـش  وا  دنیوگیم : دنک  یقلخ  شوخ  مدرم  اب  دشاب و  راکتـسرد  يرادتناما  دـیوگب ، تسار  شیاههتفگ  رد  دـشاب  راگزیهرپ  نید 
ره دینک . رود  ام  زا  ار  یتشز  ره  دیروآ و  ام  تمس  هب  ار  یکین  ره  مشچ ، راخ  هن  دیشاب  ام  تنیز  دیسرتب ، ادخ  زا  دنکیم . دونشخ  ارم  نیا 
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صوصنم و هحفص 98 ] یهلا [  باتک  رد  ام  قح  میتسه . رود  نآ  زا  دوش  هداد  تبسن  ام  هب  هک  يدب  ره  تسام و  رد  دوش  هتفگ  هک  یبوخ 
نینچ دـناوتیمن  ام  زج  یـسک  تسا . نایع  راگدرورپ  هلیـسو  هب  ام  تراهط  راکـشآ و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  اـب  اـم  دـنویپ 
مرکا ربمایپ  رب  دـیناوخب و  نآرق  هتـسویپ  دـینکن . شومارف  ار  گرم  دـیروآ و  دای  هب  ار  ادـخ  ماـن  هراومه  ناـیوگغورد . رگم  دـنک  ییاـعدا 
مالـس همه  هب  مراپـسیم و  ادخ  هب  ار  امـش  دینک . ظفح  ارم  يایاصو  تسا -  هنـسح  هد  ادخ  ربمایپ  رب  تاولـص  رد  هک  دـیتسرفب -  تاولص 
لامک هلق  هب  ار  وا  دـنکیم و  افوکـش  ار  یمدآ  تیـصخش  هک  ار  یمالـسا  قالخا  یتیبرت و  ياهدومنهر  نیرتیلاع  ماـیپ  نیا  مناـسریم .»....

-3 یهلا . تاـمرحم  زا  ینادرگور  - 2 یهلا . ياوقت  - 1 دهدیم : ار  ریز  ياهروتـسد  نایعیـش  هب  ترـضح  دنکیم . نایب  زاجیا  اب  دناسریم 
اب یهارمه  یمالـسا و  فلتخم  ياههقرف  اـب  بوخ  دروخرب  يراتفرـشوخ و  - 6 یگیاسمه . قح  تیاـعر  - 5 تناـما . يادا  - 4 ییوگتسار .

تاروتـسد کین و  تافـص  یقالخا و  ياههنومن  نیرتیلاع  هعیـش  هلیـسو  نیدب  هکنآ  ات  نانآ  اب  يدردمه  یگدنز و  يداع  نوؤش  رد  نانآ 
هب هراومه  - 7 دشاب . تراهط  تمصع و  نادناخ  تیناقح  غیلبت  نیرتهب  وا  لمع  دراذگب و  شیامن  هب  ار  مالـسلامهیلع -  تیب -  لها  ناماما 

توالت - 8 دندرگیم . هانگ  یهارمگ و  هرد  رد  شزغل  زا  عنام  دنتـسه و  ناسنا  یتمالـس  نماض  اهنیا  هک  ندوب  ترخآ  گرم و  ادخ و  دای 
تاروتـسد زا  ياهراپ  اهنیا  دـندرگ . رادـیب  وا  رد  یهاگآ  نامیا و  زا  ياهزات  ياهورین  ددرگ و  كاپ  یمدآ  ناور  ات  قمعت  لـمأت و  اـب  نآرق 

هحفص 99 ] دوب [ . مایپ  نیا  رد  ماما 

دنمشزرا دنپ 

: درک هناور  نآ  تالکشم  یگدنز و  ییورایور  هب  ار  دوخ  باحصا  زا  یکی  راوتـسا ، تمکح  دنمـشزرا و  دنپ  نیا  اب  مالـسلاهیلع -  ماما - 
رد يراـشفاپ  رارـصا و  تسا . هزاـت  يریخ  يزور و  زور ، ره  رد  هک  نک  يراددوخ  تساوخرد  زا  يراد  لـمحت  یناوتیم و  هک  اـجنآ  اـت  »
هک دـشاب  دوز  ردـقچ  دـشاب . دورو  يهتـسیاش  هک  دوش  هدوشگ  تیارب  يرد  هکنآ  رگم  دـنکیم  لیاز  ار  یمدآ  راقو  ینیگنـس و  بلاـطم ،

دنوادخ و   ) دـشاب یهلا  تابیدأت  زا  ياهنوگ  بیـشن ، زارف و  تارییغت و  هک  اسب  هچ  دـننک ! فرطرب  ار  وا  جـنر  دـنریگب و  ار  دـنمدرد  تسد 
عقوم هب  هک  باتـشم  نآ  نامز  زا  لبق  هجیتن  ندروآ  تسد  هب  يارب  سپ  دـنراد  یتاقوا  بتارم و  اـههرهب  دـنک .) هیبنت  ار  هدـنب  هلیـسو  نادـب 

یهاوخریخ ییاـناد و  هب  تیاـهراک  رد  دـمآ . دـهاوخ  تتـسد  هب  هتـسیاش  ناـمز  رد  تسین  تراـیتخا  رد  هچنآ  یباـییم و  ار  دوـخ  يهرهب 
هریچ وت  رب  يدـیمون  دوشیم و  گنت  تلد  هک  نکم  باتـش  راک  زاـغآ  رد  تیاههتـساوخ  ندروآرب  يارب  شاـب و  هتـشاد  داـمتعا  دـنوادخ 
شیب هک  تسا  ياهزادنا  ار  ششخب  دوب و  دهاوخ  یناوتان  فعـض و  درذگب  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يدح  ار  ایح  مرـش و  هک  نادب  ددرگیم .
يریلد دوشیم و  هدـیمان  تسخ  لخب و  ینک  زواجت  نآ  زا  رگا  هک  دراد  يدـح  زین  يورهنایم  داصتقا و  تسا . یتسد  داب  فارـسا و  نآ  زا 

ار هچنآ  يهمه  تسا ! هنادنمدرخ  راوتـسا و  دیواج ، نانخـس  نیا  ردقچ  [ . 133 ...« ] تسا یکابیب  روهت و  نآ  زا  شیب  هک  دراد  ياهزادـنا 
ماما یقالخا  تاروتـسد  هلمج  هحفـص 100 ] زا [  تسا  هدـش  نایب  تقد  هب  تالمج  نیا  رد  دراد  زاین  لاـمک  یگتـسارآ و  يارب  ناـسنا  هک 

تراقح تفخ و  بجوم  اریز  نارگید : زا  تساوخرد  زا  يراددوخ  یتخـس و  لمحت  يراد و  نتـشیوخ  - 1 درب : مان  ناوتیم  ار  ریز  دراوم 
رد ینأت  شمارآ و  - 3 دهاکیم . مدآ  ینیگنس  راقو و  زا  اریز  يزیچ ؛ نتساوخرد  يارب  رارصا  مدع  ندرکن و  يراشفاپ  - 2 دوشیم . یمدآ 

دنوادخ هب  لکوت  هنینأمط و  اب  هک  رتهب  هچ  سپ  دوشیم ، مدآ  يارب  راوگان  ياهدمایپ  ثعاب  هلجع  اسب  هچ  اریز  ندیزرون ؛ باتـش  اهراک و 
ایح رگید  هنایم ، دح  زا  رذگ  لومعم و  رادقم  زا  زواجت  اریز  مرزآ ؛ مرـش و  رادـقم  دـح و  تیاعر  - 4 مینک . لابند  ار  دوخ  روما  زاـسراک ،

فارـسا و نآ  زا  شیب  درک  تیاـعر  دـیاب  ار  ناـمه  دراد و  ینازیم  اـطع  شــشخب و  - 5 دـناسریم . ار  مدآ  ینوـبز  فعـض و  هکلب  تسین 
تخـس شاهداوناخ  دوخ و  رب  دنک و  زواجت  نآ  زا  یـسک  رگا  دراد و  يدـح  ناسنا  يداصتقا  یگدـنز  رد  يور  هنایم  - 6 تسا . یجرخلو 
مومذم تافص  زا  هک  تسا  یکابیب  روهت و  نآ  زا  شیب  دراد و  يدح  زین  يریلد ، - 7 تسا . هدرک  یتسد  کشخ  لخب و  تسخ و  دریگب ،

تسا . هدیهوکن  و 
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اهزردنا

بیرف و زا  تخاسیم و  مسجم  نانآ  نامـشچ  ربارب  رد  ار  ترخآ  دادیم و  زردـنا  دـنپ و  ار  دوخ  باحـصا  هراومه  مالـسلاهیلع -  ماـما - 
نم ۀتغب ، یتأی  توملا  و  ةدودعم ، مایا  و  ۀصوقنم ، لاجآ  یف  مکنا  : » دومرف نینچ  اهییوگدـنپ  زا  یکی  رد  تشادیم . رذـح  رب  ایند  ياههنتف 

ام صیرح  كردی  و ال  هظحب ، ءیطب  قبسی  ال  عرز ، ام  عراز  لکل  ۀمادن ، دصحی  ارش  عرزی  نم  و  هحفص 101 ] ۀطبغ [ ، دصحی  اریخ  عرزی 
نیعم هدرمـش و  ییاهزور  ریذپ و  ناصقن  ینارود  رد  امـش  [ . » 134 ...« ] هاقو هللااف  ارـش  یقو  نم  و  هاطعا ، هللااف  اریخ  یطعا  نم  هل ، ردـقی  مل 

هک ره  دوب و  دهاوخ  نارگید  هطبغ  هیام  دنکیم و ) ورد  یـشوخ   ) دراکب یکین  هک  ره  دباییمرد . ار  امـش  ناهگان  گرم ، دیربیم و  رـسب 
قزر هب  زج  دنمزآ  دوشیمن و  هدوبر  وا  زا  ور  دنک  هرهب  تشک . هک  راک  تبقاع  دورد  نآ  یـسک  ره  دـنکیم . ورد  ینامیـشپ  دراکب  يدـب 

تقیقح رد  دنام  نوصم  يدـنزگ  زا  سک  ره  تسا و  هدرک  اطع  وا  هب  دـنوادخ  دـبای  تسد  ریخ  هب  سک  ره  دـباییمن . تسد  دوخ  ردـقم 
ياهرود رد  دیامرفیم -  ماما  هک  هنوگنامه  یمدآ -  تسا و  هتفهن  نانخـس  نیمه  رد  یگدنز  تیعقاو  تسا .».. هدرک  ظفح  ار  وا  دـنوادخ 

هک تسا  نآ  یسک  نینچ  هتسیاش  سپ  دیابریم . رد  ناهگان  ار  وا  گرم  دنکیم و  یگدنز  دوشیم  مک  هن  دباییم و  شیازفا  هن  هک  نیعم 
راکتـسرد رگا  دشابیم  شلامعا  هب  هتـسباو  وا  ماجرف  تسا و  دوخ  لامعا  دنب  رد  دنادب  دـنکن و  زواجت  يرگید  قوقح  هب  ددرگن و  هتفیرف 

تسوا . راظتنا  رد  کیرات  ياهدنیآ  دشاب  رادرک  دب  رگا  بوخ و  ینایاپ  دشاب 

رکفت شزرا 

ةدابعلا تسیل  : » دـیامرفیم هدـناوخارف و  دراد  لابند  هب  یلیـصا  قیمع و  نامیا  هک  راگدرورپ  عنـص  رد  ندیـشیدنا  هب  مالـسلاهیلع -  ماـما - 
هب تدابع  هکلب  تسین  رایـسب  يهزور  زامن و  هب  تداـبع  [ . » 135 ...« ] هللا رما  یف  رکفتلا  دـبعتلا ، ةرثک  ةدابعلا  امنا  ةالـصلا و  مایـصلا و  ةرثک 

دوخ ثیداحا  رد  مالـسلاهیلع -  ماـما -  راـگدرورپ .»... رما  رد  رکفت  ادـخ و  عنـص  رد  ندیـشیدنا  هحفـص 102 ] ینعی [  تسا  رایـسب  دبعت 
تـسا یهلا  عیدب  تقلخ  عنـص و  رد  رکفت  نآ ، نیرتمهم  زا  یکی  تسا و  دنوادخ  هب  نامیا  لیـصا  ياههیاپ  هک  دننکیم  سیـسأت  يدعاوق 

دوشیم . نومنهر  تیدحا  تاذ  هب  قلطم  نامیا  هب  ار  ییوج  تقیقح  دنمدرخ  ره  هک 

هزور تمکح 

موصلا یلاعت  هللا  ضرف  : » داد خـساپ  ماما  درک و  شـسرپ  هزور  عیرـشت  تمکح  يهراـبرد  ترـضح  زا  يولع  يهزمح  نب  دـمحم  نب  رفعج 
دننک و سح  ار  یگنسرگ  راشف  نادنمتلود ، ات  درک  بجاو  ار  هزور  لاعتم  دنوادخ  [ . » 136 ...« ] ریقفلا یلع  ونحیف  عوجلا  سم  ینغلا  دجیل 
. دنکیم نایب  ار  هزور  عیرـشت  تمکح  نایب  نیرتاسر  مالک و  نیرتهاتوک  رد  ماما  دننک .».... يریگتـسد  ار  نانآ  دـننازوسب و  لد  ناریقف  رب 

یمسج یتمالـس  يونعم و  یناحور و  جیاتن  هوالعب  دننک . یکین  نانآ  قح  رد  دنباتـشب و  ناریقف  کمک  هب  ات  درادیم  نآ  رب  ار  اینغا  هزور ،
دراد . لابند  هب  هک 

قفانم شهوکن 

نا ابئاغ  هلکأی  و  ادهاش ، هاخأ  يرطی  نیناسلاذ ، و  نیهجو ، اذ  نوکی  ادبع  دبعلا  سئب  : » دیامرفیم ناقفانم  شهوکن  رد  مالسلاهیلع -  ماما - 
ار وا  ردارب ، روـضح  رد  تـسا ؛ ناـبز  ود  ور و  ود  مدآ  ناگدــنب ، نیرتدــب  [ » هحفــص 103 [ . ] 137 ...«. ] هناـخ یلتبا  نا  هدــسح و  یطعا 
وا رب  دـسر ، يریخ  شنمؤم  ردارب  هب  رگا  دروخیم . ار  وا  نت  تشوـگ  دنیـشنیم و  تبیغ  هب  وا  سپ  رد  دـنکیم و  یـسولپاچ  دیاتـسیم و 
وا دروآیم و  راب  راکبیرف  نکـش و  نامیپ  راکتنایخ ، وگغورد ، ار  یمدآ  قافن ، دنکیم .».... تنایخ  وا  هب  دوش  راتفرگ  رگا  دربیم و  دسح 
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همه زا  شیاههتـساوخ  هب  یبایتسد  يارب  هک  تسا  نآ  قفانم  تاذ  دـیلپ  ياههولج  زا  دـنکیم . رود  الماک  یتسرد  تقیقح و  هارهاـش  زا  ار 
دیوجیم . دوس  عورشمان  لیاسو 

ناکین ینمشد  یتسود و 

ۀلیـضف راربألل  راربالا  بح  : » دـیامرفیم نینچ  نانآ  هب  تبـسن  ناراکدـب  ینمـشد  ناکین و  ضغب  تبحم و  يهرابرد  مالـسلاهیلع -  ماـما - 
ناشیارب رگیدکی  هب  تبسن  ناکین  یتسود  [ . » 138 ...« ] راجفلل يزخ  راجفلل  راربألا  ضغب  و  راربألل ، نیز  راربألل  راـجفلا  ضغب  و  راربـألل ،

يراوخ يهیاـم  ناراکدـب  هب  تبـسن  ناـکین  ضغب  نکیل  تسا ، ناـنآ  تنیز  روـیز و  ناـکین  هب  تبـسن  نارادرکدـب  ضغب  تسا و  تلیـضف 
تسا .».... ناراکدب 

راصق تاملک 

: میروآیم اج  نیا  رد  ار  یخرب  هک  هدش  لقن  زیمآ  تمکح  نانخس  راصق و  تاملک  زا  ياهعومجم  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  زا 
ادخ هدارا  هب  اهینتسیاب  رگا  [ . » 139 [ »....؟ اذ هحفص 104 ] امل [  ۀعارضلاف  انئاک  یضتقملا  ناک  اذا  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 1

تـسا مکاح  زیچ  همه  رب  قح  هدارا  دـنهدیم و  خر  یهلا  تیـشم  هب  ثداوح  رگا  تسیچ .»...؟ يارب  تلذ  يراوخ و  سپ  دـنهدیم ، يور 
یلع ۀجح  و  نمؤملا ، یلع  ۀکرب  نمؤملا  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 2 دـنک .!؟ تفخ  تلذ و  راـهظا  يرگید  دزن  یمدآ  ارچ  سپ 

مف و  همف ، یف  قمحالا  بلق  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترضح -  - 3 تسا .»... تجح  رفاک  رب  تکرب و  نمؤم  يارب  نمؤم  [ . » 140 ...« ] رفاکلا
: دومرف مالسلاهیلع -  ترضح -  - 4 تسوا .».... بلق  رد  هنازرف  دـنمدرخ  نابز  تسوا و  ناـبز  رب  قمحا  بلق  [ . » 141 ...« ] هبلق یف  میکحلا 

سانلا لقا  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 5 تسا .».... يدب  رـش و  ره  زاغآرـس  دـیلک و  مشخ  [ . » 142 ...« ] رـش لک  حاتفم  بضغلا  »
فقو نم  سانلا  عروا  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -  - 6 دراد .».... ار  شیاسآ  نیرتمک  زوتهنیک ، هاوخدـب و  [ . » 143 ...« ] دوقحلا ۀحار 
هحفص [ . ] 144 ...« ] بونذلا كرت  نم  اداهتجا  سانلا  دشا  مارحلا ، كرت  نم  سانلا  دهزا  ضئارفلا ، یلع  ماقا  نم  سانلا  دبعا  ۀهبشلا ، دنع 

، دـهد ماـجنا  ار  دوخ  تاـبجاو  هک  تسا  نآ  سک  نیرتدـباع  دزیهرپب ، اهههبـش  هب  نداـتفارد  زا  هک  تسا  نآ  مدرم  نیرتراـگزیهرپ  [ » 105
مالسلاهیلع ترضح -  - 7 دراذگورف .».... ار  ناهانگ  هک  تسا  نآ  درف  نیرتاشوک  دنک و  يرود  مارح  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدهاز 

...«. درادـن زاب  بجاو  لمع  زا  ار  وت  وت ، یعطق  هدـش و  نییعت  يزور  [ . » 145 ...« ] ضورفم لمع  نع  نومضم  قزر  کلغـشی  ال  : » دومرف - 
دوخ هفیظو  فـیلکت و  زا  شیب  تراـهط  رد  هکنآ  [ . » 146 ....« ] هصقانک ناک  هروهط  یف  يدعت  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 8
زیزع قحلا  كرت  ام  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -  - 9 تسا .»..... هدرک  ضرغ  ضقن  تقیقح  رد  دنارذگیم ، دح  زا  دـنکیم و  لمع 
رگم تشگن  قح  دـنبیاپ  یلیلد  چـیه  دـش و  راوخ  هکنآ  زج  درکن  كرت  ار  قح  يزیزع  چـیه  [ . » 147 ...« ] زعالا لیلذ  هب  ذـخا  و ال  لذالا ،

ترضح - 11 تسا .»... نادان  تسود  جنر ، [ . » 148 ...« ] بعت لهاجلا  قیدص  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترضح -  - 10 تفای .»... تزع  هکنآ 
: تسا رتـالاب  زیچ  هـمه  زا  تلـصخ  ود  [ . » 149 ....« ] ناوخالا عفن  و  هللااب ، ناـمیالا  ءیـش ؛ اـمهقوف  سیل  ناتلـصخ  : » دومرف مالـسلاهیلع -  - 

یلا وعدت  هرغـص  یف  هدلاو  یلع  دلولا  ةأرج  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -   - 12 ینید .»... ناردارب  هب  ندـناسر  دوس  ادـخ و  هب  نامیا 
...«. دراد لابند  هب  یگرزب  رد  ار  ردپ  قوقع  نیرفن و  یکدوک ، رد  ردپ  رب  دـنزرف  یخاتـسگ  [ » هحفص 106 [ . ] 150 ...« ] هربک یف  قوقعلا 

زا هدز ، هودـنا  صخـش  دزن  ندرک  يدونـشخ  ...«. » نوزحملا دـنع  حرفلا  راـهظا  بدـألا  نم  سیل  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -   - 13
کل لزن  اذا  ام  توملا  نم  رـش  و  ةایحلا ، تضغب  هتدـقف  اذا  ام  ةاـیحلا  نم  ریخ  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -   - 14 تسا .»... یبدایب 
يزیچ نآ  گرم  زا  رتدب  يرادیم و  نمـشد  ار  یگدنز  شنادـقف  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  یگدـنز ، زا  رتالاو  [ . » 151 ...« ] توملا تببحا 

ۀـضایر : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -   - 15 يرادـب .»... تسود  ار  نآ  ینک و  گرم  يوزرآ  نآ  اـب  ندـش  هجاوـم  ماـگنه  هک  تـسا 
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هزجعم هـب  نآ ، زا  یتداـع  هـب  هتفرگوـخ  داــتعم و  نتــشادزاب  ناداــن و  تـیبرت  [ . » 152 ...« ] زجعملاـک هتاداـع  نـع  داـتعملا  درو  لـهاجلا ،
دـسح کشر و  هک  تسا  یتمعن  ینتورف ، [ . » 153 ....« ] اهیلع دسحی  ۀمعن ال  عضاوتلا  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -   - 16 دنامیم .»...

وا رب  هچنآ  هب  ار  یـسک  [ . » 154 ...« ] هیلع قشی  امب  لجرلا  مرکت  ـال  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -   - 17 درادن .»... لابند  هب  ار  یـسک 
[155 ...« ] هناش دقف  ۀینالع  هظعو  نم  و  هناز ، دقف  ارس  هاخا  ظعو  نم  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترضح -   - 18 رادم .»... یمارگ  تسا  راوشد 
وا تیـصخش  زا  دـهد  شدـنپ  اراکـشآ  هکنآ  تسا و  هتخاس  زارفارـس  ار  وا  هدرک و  یکین  وا  قح  رد  دـهد  دـنپ  یناهن  ار  شردارب  هکنآ  . »

تشز ردقچ  [ . » 156 ...« ] هلذت ۀبغر  هل  نوکت  نا  نمؤملاب  حبقا  ام  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترضح -   - 19 هحفص 107 ] تسا [ .»... هتساک 
ام کبنجت  ابدا  كافک  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -   - 20 دنک .».... تسپ  ریقح و  ار  وا  هک  دشاب  هتشاد  یـشیارگ  لیم و  نمؤم  تسا 
 - 21 یهدـن .»... ماـجنا  دوـخ  يدنـسپیمن  نارگید  زا  ار  هـچنآ  هـک  سب  ار  وـت  نـیمه  قـالخا  بدا و  زا  [ . » 157 ....« ] كریغ نـم  هرکت 
 - ترـضح  - 22 زیهرپـب .»... هداـتفا  مارآ و  رایـشه  ره  زا  [ . » 158 ...« ] فرطلا نکاس  یکذ  لک  رذـحا  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح - 
 - ترـضح  - 23 تشگیم .»... ناریو  ایند  دندیـشیدنایم ، اـیند  لـها  رگا  [ . » 159 ...« ] تبرخ ایندـلا  لها  لـقع  ول  : » دومرف مالـسلاهیلع - 

راکشآ ار  دوخ  ینمشد  هک  تسا  یـسک  نمـشد  نیرتنایز  مک  [ . » 160 ...« ] هتوادع رهظا  نم  ادیک  ءادعالا  فعـضا  : » دومرف مالـسلاهیلع - 
تناردارب نیرتهب  [ . » 161 « ] هیلا کناسحا  رکذ  هیلا و  کبنذ  یسن  نم  کناوخا  ریخ  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -   - 24 دنکیم .»....

 - مالسلاهیلع ترـضح -   - 25 دـنراد .» دای  هب  هراومه  ار  تیاهیکین  نکیل  دـننکیم  شومارف  ناشقح  رد  ار  تیاهیدـب  هک  دنتـسه  یناسک 
نطاب ییاـبیز  وکین ، درخ  رهاـظ و  ییاـبیز  وکین ، راـسخر  [ . » 162 ....« ] نطاب لاـمج  لـقعلا  نسح  و  رهاـظ ، لاـمج  ةروصلا  نسح  : » دومرف

زا ددنب  لد  ادخ  هب  هکنآ  هحفص 108 ] [ . ] 163 ....« ] سانلا نم  شحوتسا  هللااب  سنا  نم  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -   - 26 تسا .»...
، درادن مدرم  ياورپ  هکنآ  [ . » 164 ...« ] هللا قتی  مل  سانلا ، هوجو  قتی  مل  نم  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -   - 27 دنکیم .»... لد  مدرم ،

[ . 165 ...« ] بذکلا هحاتفم  لعج  و  تیب ، یف  ثئابخلا  تلعج  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -   - 28 تشاد .»... دهاوخن  زین  ادخ  ياورپ 
، اهوعدوأف بولقلا  تطشن  اذا  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -   - 29 تسا .»... ییوگغورد  نآ  دیلک  هک  دنراد  رارق  ياهناخ  رد  اهیدـیلپ  »
ار اهنآ  دـنوشیم  نادرگ  يور  هک  یماگنه  دـیهد و  ياج  اهنآ  رد  ار  شناد  دـنباداش  اهلد  هک  یماگنه  [ . » 166 ...« ] اهوعدوف ترفن  اذا  و 
هب نتسویپ  [ . » 167 ...« ] هرـش نمأت  ـال  نم  عم  ماـقملا  نم  ریخ  وجوت  نمب  قاـحللا  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -   - 30 دیراذگاو .»....

لهجلا : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -   - 31 یتسین .».... نمیا  وا  يدب  رـش و  زا  هک  تسا  یـسک  اب  ندوب  زا  رتهب  يراودـیما ، وا  هب  هکنآ 
یگنازرف يرابدرب  تسا ، نمشد  ینادان ، [ . » 168 ...« ] ظیغلا صـصغ  ملحلا  هعرجی  مل  نم  بلقلا  ۀحار  فرعی  مل  و  مکح ، ملحلا  و  مصخ ،

ترضح - 32 دید .»... دهاوخن  ار  رطاخ  شمارآ  يور  زگره  دهن  رگج  رب  نادند  دهدورف و  ار  دوخ  مشخ  دناوتن  يرابدرب  اب  هکنآ  تسا و 
دزن ار  وت  نامیرک ، قح  رد  یکین  [ » هحفص 109 [ . ] 169 ...« ] هیدل کعضی  میئللا  لئان  هیلا و  کبجی  میرکلا  لئان  : » دومرف مالسلاهیلع -  - 
نم : » دومرف مالسلاهیلع -  ترضح -  - 33 دنکیم .»... رادقمیب  راوخ و  نانآ  دزن  ار  وت  نامیئل ، قح  رد  یکین  راوگرزب و  ردقنارگ و  نانآ 

هکنآ [ . » 170 ...« ] هیلا صقن  لوصو  نم  لیمجلا  رکذلاب  نصحت  هیلع و  ءانثلا  نسحب  هئادعا  نم  رـصتنا  هتیلح  لاضفالا  ۀیجـس و  عرولا  ناک 
دوخ دراد  هک  یکین  مان  اب  ددرگیم و  زوریپ  نانمشد  رب  دوشیم  وا  زا  هک  یـشیاتس  اب  دشاب ، شرویز  ندرک  یکین  تلـصخ و  يراگزیهرپ 

[ . 171 ....« ] مهتملا ماقم  ماق  دقف  قحتسملا  ریغ  حدم  نم  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترضح -  - 34 دنکیم .»... ظفح  یصقن  ره  ندیسر  زا  ار 
الا ۀمعنلا  فرعی  ال  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -  - 35 تسا .».... هدرک  مهتم  ار  دوخ  دیاتسب ، ار  هتسیاشان  راوازـسان و  صخـش  هکنآ  »

تخانش ورگ  رد  يرازگـساپس  رکـش و  دروآیم و  اجب  رازگـساپس  اهنت  ار  تمعن  قح  [ . » 172 ....« ] فراعلا الا  ۀمعنلا  رکـشی  و ال  رکاشلا ،
ار باوخ  يراد  هدنز  بش  [ . » 173 ....« ] ماعطلا بیط  یف  دیزا  عوجلا  و  مانمللذلا ، رهسلا  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -  - 36 تسا .»...

لج زع و  هللا  یلا  لوصولا  نا  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 37 دنکیم .».... رتاراوگ  رتدنیاشوخ و  ار  اذـغ  یگنـسرگ ، رتنیریش و 
قیفوت نادب  ناراد  هدنز  بش  اهنت  هک  تسا  يرفـس  مزلتـسم  ادخ  هب  ندیـسر  [ » هحفـص 110 [ . ] 174 ...« ] لیللا ءاطتماب  الا  كردـی  رفس ال 

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


بوخ  ) درادنزاب بوخ  هکنآ  [ . » 175 ...« ] یطعی نا  نسحی  مل  عنمی  نا  نسحی  مل  نم  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترضح -  - 38 دنباییم .»....
هیلع تردک  نمم  ءافصلا  بلطت  ال  : » دومرف یسابع  لکوتم  هب  مالسلاهیلع -  ترضح -  - 39 دشخبیمن .»... بوخ  دنکن ،) ظفح  ار  شلام 

تیمیمـص راظتنا  يا  هدرک  شماـک  رد  رهز  هکنآ  زا  ...«. » هل کـبلقک  کـل  كریغ  بلق  اـمناف  هیلا ، کـنظ  ءوس  تفرـص  نم  حـصنلا  ـال  و 
وت ریمض  هشیدنا و  دننام  وت  يهرابرد  وا  ریمـض  هشیدنا و  اریز  هاوخم ؛ زردنا  دنپ و  ياهتـشاد  شاهرابرد  دب  نامگ  هکنآ  زا  شاب و  هتـشادن 

يدرخبان هناشن  اجیب  يهدنخ  [ . » 176 ...« ] بجع ریغ  نم  کحضلا  لهجلا  نم  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترضح -  - 40 تسوا .».... يهرابرد 
سانلا مالک  یلع  لضف  انمالکلو  هقلخ  یلع  هللا  لضفک  مالکلا  یلع  الضف  هللا  مالکل  نا  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 41 تسا .»...

مدرم رب  ام  هک  روطنامه  تسا و  تاقولخم  نانخـس  زا  رترب  زین  یهلا  مالک  تسا  قلخ  زا  رترب  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  ....«. » مهیلع انلـضفک 
، ] هب رمت  نم  لک  یلع  مالسلا  عضاوتلا  نم  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -  - 42 تسا .».... رترب  نانآ  نانخس  رب  زین  ام  مالک  میتسه  رترب 

ینتورف ياههناشن  زا  سلجم  نییاـپ  رد  نتـسشن  يرذـگیم و  هک  ره  رب  مالـس  [ . » 177 ...« ] سلجملا فرـش  نود  سولجلاف  هحفص 111 ]
دیما وا  زا  هک  تسنآ  تبحم  هب  سک  نیرتهتـسیاش  ...«. » هولما نم  ۀـبحملاب  ساـنلا  یلوا  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 43 تسا .»....
ۀئیـس يأر  نا  اـهأفطا و  ۀنـسح  يأر  نا  راـج  رهظلا  مصقت  یتـلا  رقاوفلا  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 44 دوریم .».... راـک  نیا 

ار نآ  دنیبب  يدـب  رگا  شوماخ و  ار  نآ  دـنیبب  یکین  رگا  هک  تسا  ياهیاسمه  نکـشرمک ، كانلوه  ياهتبیـصم  زا  یکی  [ . » 178 « ] اهاشفا
....« اهـضایب یلا  نیعلا  داوس  نم  مظعالا  هللا  مسا  یلا  برقا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 45 دنک .» راکشآ 

مالسلاهیلع ترضح -  - 46 تسا .».... مشچ  يدیفـس  هب  یهایـس  زا  رتکیدزن  راگدرورپ ، مظعا  مسا  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  [ . » 179]
یخوش دوشیم و  لئاز  وت  ینیگنـس  تبیه و  هک  نکم  لادج  [ . » 180 ...« ] کیلع أرتجیف  جزامت  و ال  كؤاهب ، بهذـیف  رامت  ال  : » دومرف - 
هتکئالم هللا و  لزی  مل  سلجملا  نم  فرشلا  نودب  یـضر  نم  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 47 دـندرگیم .».... ریلد  وت  رب  هک  نکم 

هحفص 112] دنیشن [ ) یسلجم  رد  رگا   ) دشاب دونشخ  سلجم  یلومعم  ياهاج  هب  هکنآ  [ . » 181 ....« ] سلجملا نم  موقی  یتح  هیلع  نولصی 
یف كارشالا  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -  - 48 دزیخ .»... رب  اجنآ  زا  ات  دنتـسرفیم  دورد  تاولـص و  وا  رب  هراومه  هکئالم  دنوادخ و 
هایس ياهداج  رب  هچروم  تکرح  زا  مدرم  نایم  رد  كرش  [ . » 182 ...« ] ۀملظملا ۀلیللا  یف  دوسألا  حسملا  یلع  لمنلا  بیبد  نم  یفخا  سانلا 

براجتلا یف  دازت  و  رجزت ، لوقعلا  و  يوهلا ، نم  رطاوخ  بولقلل  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 49 تسا .»... رتناـهنپ  هریت ، یبش  رد 
ياهزات ياهـشناد  اههبرجت  رد  دنا و  هدنرادزاب  اهدرخ  نکیل  تساوه  لیم و  زا  یتاروطخ  ار  اهلد  ...«. » داشرلا دیفی  رابتعالاو  افنأتـسم ، املع 

عفدت ۀبلاغلا ال  ریداقملا  : » دومرف مالـسلاهیلع -  ترـضح -  - 50 دـناسریم .»... دوس  یباـیهار  هب  نتفرگ  تربـع  دوشیم و  هدوزفا  درخ  رب 
....« کل بتک  ام  الا  صرحلاب  لیان  ریغ  کنا  ملعاو  کسفن ، ریداقملل  للذـت  ۀـبلاطملا ... هرـشلاب و  لانت  ۀـبوتکملا ال  قازرـألاو  ۀـبلاغملاب ،

سفن دیآیمن . تسد  هب  يریگیپ  يدنمزآ و  اب  ردقم  هدش و  نییعت  ياهیزور  درک و  بولغم  ناوتن  یـشکرس  اب  ار  زوریپ  ياهردق  [ . » 183]
تفای .»... یهاوخن  تسد  تسوت ، يزور  هچنادب  زج  زآ  صرح و  اب  نادب  نک و  ریدقت  مار  ار  دوخ 

نآرق ناتسآ  رد 

هراشا

تسا ملسم  هچنآ  دندوب . يریسفت  بتکم  بحاص  کی  ره  دنتشاد و  نآرق  ریسفت  هب  هداعلا  قوف  یهجوت  مالـسلامهیلع -  تیبلها -  ناماما 
. دـندوب ناگمه  زا  رتاناد  تایآ ، لوزن  نأش  نآ و  صاخ  ماع و  نآ ، دـیقم  قلطم و  نآ ، خوسنم  خـسان و  نآرق ، قیاـقد  هب  ناـنآ  هک  تسنآ 
نآرق و قیاقح  هب  هباحـص  همه  زا  شیب  دـندرکیم -  حیرـصت  ناشدوخ  هک  روطنامه  نینمؤملاریما -  ناـیقتم  يـالوم  نادـناخ  نیا  گرزب 

همئا نایاوشیپ و  زا  دوخ  راوگرزب  ناردـپ  دـننام  زین  يرکـسع  نسح  ماـما  دـندوب . هاـگآ  تاـیآ  لوزن  ماـگنه  یتح  نآ و  هباـشتم  مکحم و 
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باتک نیا  هب  هکنآ  زا  لبق  اما  تسا ، هدش  فورعم  يرکـسع  ماما  ریـسفت  هب  هک  هدش  لقن  يریـسفت  ناشیا  زا  تفریم و  رامـش  هب  نارـسفم 
يرکـسع نسح  ماما  دزن  دیوگیم : تیب  لها  نیما  هقث و  درم  يرفعج  مشاهوبا  - 1 مینکیم . لقن  ترضح  زا  ار  هیآ  دنچ  ریـسفت  میزادرپب 

مهنم دصتقم و  مهنم  هسفنل و  مهنمف  اندابع  نم  انیفطصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث  : » مدرک شسرپ  هیآ  نیا  ریسفت  يهرابرد  ناشیا  زا  مدوب و 
متـس دوخ  هب  یهورگ  سپ  میدرک  اطع  دوخ  هدیزگرب  ناگدـنب  هب  ار  باتک  سپـس  [ » هحفـص 114 [ . ] 184 ...« ] هللا نذاب  تاریخلاب  قباـس 

لآ يهرابرد  هیآ  نیا  دومرف : ترضح  دنتفاتش .»... اهیکین  يوس  هب  راگدرورپ  نذا  هب  یهورگ  دنتخاس و  هشیپ  يورهنایم  یهورگ  دندرک و 
یناسک ناور ، هنایم  دنتـسین . لئاق  ام  تماما  هب  هک  دنتـسه  یناسک  دوخ ، هب  نارگمتـس  تسا  هدـش  لزاـن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم - 

مشاهوبا دنشابیم . مالسلامهیلع -  ناماما -  راگدرورپ ، نذا  هب  ریخ  هار  رد  ناگدنباتش  و  دندقتعم . وا  هب  دنـسانشیم و  ار  ماما  هک  دنتـسه 
هک مدیـشیدنایم  تسا  هدرک  لضفت  اهنآ  هب  دنوادخ  هچنآ  نادـناخ و  نیا  تمظع  يهرابرد  دوخ  اب  دـش و  کشا  رپ  منامـشچ  دـیوگیم :
زا ار  وت  هک  وگ  ساپـس  ار  ادخ  سپ  تسالاو . رایـسب  دـمحم  لآ  ماقم  ياهدیـشیدنا  هک  هنوگنامه  يرآ ، دومرف : درک و  نم  هب  یهاگن  ماما 

هدـناوخ ام  اب  دـنناوخیمارف -  شماما  اـب  ار  سک  ره  هک  تماـیق -  زور  رد  وت  تسا . هداد  رارق  اـهنآ  هب  ناکـسمتم  نادـناخ و  نیا  ناـبحم 
يرکـسع نسح  ماما  زا  ینمرا  حلاص  نب  دـمحم  - 2 [ . 185  ] يریخب تبقاـع  یتـسه و  تسار  هار  رب  هک  وت  رب  داـب  تراـشب  سپ  يوشیم 

[186 « ] باتکلا ما  هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی  : » دیامرفیم هک  درک  شسرپ  دعر  يهروس  رد  لاعتم  دنوادخ  نخـس  يانعم  يهرابرد 
تسا نیا  زج  ایآ  دومرف : خساپ  ترضح  باتکلاما .» تسوا  دزن  دراگنیم و  دهاوخب  هچنآ  دنکیم و  وحم  دهاوخب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  . »
یقلاخ دراد و  ملع  ناشدوجو  زا  لبق  ایشا  هب  هک  دنمناوت  دنوادخ  تسالاو  دراگنیم . تسین  ار  هچنآ  دیادزیم و  دراد  دوجو  ار  هچنآ  هک 

یلو تجح و  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : هدز  تفگـش  حـلاص  نب  دـمحم  هحفـص 115 ] رورپ [ . نید  تسوا  هک  ياهدـیرفآ  ره  زا  لبق 
يرکـسع نسح  ماما  زا  ینمرا  حلاص  نب  دمحم  - 3 [ . 187  ] نایقتم ماـما  ناـنمؤمریما و  ییوت  يراد و  رارق  تسار  هار  رب  وت  یتسه و  ادـخ 

: دومرف ترـضح  تسار .» يادخ  نامرف  زیچ  ره  زا  دعب  لبق و  [ 188 [ ؛ دـعب نم  لبق و  نم  رمالا  هللا  : » درک شـسرپ  هیآ  نیا  يانعم  يهرابرد 
هک مدیـشدنا  دوخ  اب  تسوا .» نآ  زا  نامرف  زاب  دنک  هدارا  هک  هچنآ  هب  نداد  نامرف  زا  سپ  تسادخ و  نآ  زا  روتـسد  نداد ، نامرف  زا  لبق  »

كرابت و دنوادخ  نآ  زا  ناگدیرفآ ) ریبدت  شنیرفآ و  « ) قلخ  » و رما » : » دیامرفیم هک  تسا  دـنوادخ  نخـس  نآرق و  هیآ  نامه  ریـسفت  نیا 
، لاـعتم دـنوادخ  نآ  زا  ریبدـت  شنیرفآ و  يرآ ) : ) دومرف هدرک  یمـسبت  تسیرگن و  نم  هب  ماـما  [ . 189  ] تسا نایناهج  راگدرورپ  یلاـعت 

ناشیا زا  حلاص  نب  دمحم  هک  مدوب  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  دزن  دـیوگیم : مشاهوبا  - 4 [ . 190 . ] تسا نایناهج  راگدرورپ 
اولاق مکبرب  تسلا  مهـسفنا  یلع  مهدهـشا  و  مهتیرذ ، مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کبر  ذـخا  ذا  و  : » درک شـسرپ  ریز  هیآ  يانعم  يهراـبرد 

هک تخاس  هاوگ  دوخ  رب  ار  اهنآ  تفرگرب و  ار  اـهنآ  يهیرذ  مدآ  نادـنزرف  تشپ  زا  تراـگدرورپ  هک  ماـگنه  نآ  و  [ . » 191 « ] اندهش یلب 
مالسلاهیلع يرکسع -  نسح  ماما  هحفص 116 ] میهدیم [ .» یهاوگ  وت  ییادخ  هب  ام  يرآ ، دنتفگ : همه  متـسین !؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ 

و دروآ . دنهاوخ  دای  هب  يدوز  هب  دندرک و  شومارف  ار  هثداح  نآ  مدرم  سپـس  دش . ققحم  راگدرورپ  هب  تفرعم  راک ، نیا  اب  داد : خساپ  - 
شناد نادناخ و  نیا  هب  یهلا  تامعن  زا  دـیوگیم : مشاهوبا  تخانـشیمن . ار  دوخ  هد  يزور  راگدـیرفآ و  سک  چـیه  دوبن  دـهع  نیا  رگا 
رتالاب بلطم ، مشاهوبا ! يا  : » دومرف دروآ و  يور  مفرط  هب  ترضح  هک  متفرورف  هشیدنا  رد  مدش و  تفگش  رد  قح  تجح  نیا  يهدرتسگ 

تسا و دـنوادخ  نتخانـش  اهنآ  نتخانـش  هک  ینادـناخ  يهرابرد  دـشابیم . وت  تاروصت  زا  رتروآ  تفگـش  يرادـنپیم و  وت  هک  تسنآ  زا 
[192 « ] دراد نیقی  نانآ  تخانـش  تفرعم و  هب  دنکیم و  قیدصت  ار  ناماما  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  يرادنپیم . هچ  ادخ  رکنم  نانآ  رکنم 
( یمیمص رایسب  زارمه و  تسود  « ) هجیلو  » ینعم نآ  رد  متشون و  ياهمان  يرکسع  نسح  ماما  هب  دیوگیم : یفیـص  دمحم  نب  نایفـس  - 5 . 
زج هک  تسا  یـسک  نمؤم  تقیقح ، هب  [ » 193 « ] ۀـجیلو نینمؤملا  هلوسر و ال  ـال  هللا و  نود  نم  اوذـختی  مل  و  : » مدرک شـسرپ  ریز  هیآ  رد 
هب هک  ماما  خساپ  دنتـسیک ؟ هیآ  نیا  رد  نانمؤم  مدیـشیدنا  دوخ  اب  سپـس  دـنیزگنرب .» تیمیمـص  یتسود و  هب  ار  نانمؤم  شلوسر و  ادـخ ،

دوخ اب  يدوب و  هدیشیدنا  هیآ  نیا  رد  نانمؤم  يهرابرد  دوخ  اب  دنامیم . رما  یلو  دزن  هک  تسا  يزیچ  نآ  هجیلو  : » دوب نینچ  دیـسر  متـسد 
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رادقم نیمه  هب  هحفص 117 ] اهنآ [ .». مییام  دنروآیم و  نامیا  ادخ  هب  هک  دنتسه  ناماما  نانآ  هک  نادب  سپ  دنتسه  یناسک  هچ  یتفگیم 
مینکیم . افتکا  ترضح  يریسفت  تارظن  زا 

ماما هب  بوسنم  ریسفت 

. تسا هتفرگ  تروص  ییاهدیدرت  اهرادنپ و  شاهرابرد  هک  هدـش  هداد  تبـسن  يرکـسع  نسح  ماما  هب  يرکـسعلا » ریـسفت   » مان هب  يریـسفت 
هاتوک یگنرد  میریزگان  اذل  دـننادیمن  ترـضح  زا  ار  ریـسفت  هدـش و  نآ  تیعقاو  رکنم  یهورگ  هتـسناد و  تسرد  ار  تبـسن  نیا  یهورگ 

[ . 194  ] مینک شاکنک  بلطم  نیا  رد  میشاب و  هتشاد 

ناقفاوم

نآ زا  هک  دننادیم  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  زا  ار  نآ  دندقتعم و  باستنا  نیا  تحـص  هب  هعیـش  ياملع  ناگرزب و  زا  یهورگ 
[ . 198  ] یناث دیهش  - 4 [ . 197  ] یکرک ققحم  - 3 [ . 196  ] یسربط خیش  - 2 [ . 195  ] قودص خیش  - 1 درب : مان  ار  ریز  دارفا  ناوتیم  هلمج 

ناگرزب نیا  [ . 201  ] گرزب اقآ  خیش  - 7 [ . 200  ] بوشآ رهش  نبا  - 6 [ . 199 ( ] گرزب یسلجم   ) یسلجم یقت  دمحم  - 5 هحفص 118 ] ] 
نیا ياهیگژیو  یخرب  دنس و  ریسفت : دنس  دننادیم . تایعطق  تاملسم و  زا  ار  بلطم  نیا  دنرادن و  نآ  تبسن  تحـص  رد  يدیدرت  نیرتمک 

نب دمحا  نب  دمحم  نسحلاوبا  راوگرزب : هیقف  ود  زا  قاقد  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  تسا : هدمآ  نینچ  باتک  زاغآ  رد  ریسفت 
رـسفم مساـق ، نب  دـمحم  نسحلاوـبا  دـنتفگ : هک  دـنکیم  تیاور  یمق ، یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  دـمحموبا  ناذاـش و  نب  نسحلا  نب  یلع 

هک رایس -  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  بوقعیوبا  تفگ : نینچ  ام  هب  هیلع -  هللاۀمحر  بیطخ -  يدابآرتسا 
تحت میتسیزیم و  دندوب -  مکاح  هیدیز  هک  دابآرتسا -  رد  ام  دندوب و  هعیش  ام  ناردپ  هک : دندرکیم  لقن  دندوب -  يرشعانثا  نایعیـش  زا 

مدرم تشاد و  نایدیز  تیاعس  نانخس و  هب  شوگ  هک  [ - 202  ] هیدیز ياوشیپ  قحلا » یلا  یعادلا  هب  بقلم  يولع  دیز  نب  نسح  تموکح 
 - يرکـسع نسح  ماما  فرط  هب  دوخ  ياههداوناخ  هارمه  نسح ، سرت  زا  میدرکیم . یگدنز  دناسریم -  لتق  هب  نانآ  ییوگدـب  رثا  رب  ار 
زا سپ  میتفاتـش و  ماما  رادـید  يارب  میداد  ياج  ییارـسناوراک  رد  ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  میداـتفا و  هار  مالـسلاامهیلع -  رظتنملا  مئاـق  ردـپ 
ام ناتسآ  هب  ام ، هب  ناگدنهانپ  هب  ابحرم  : » دومرف دید  ار  ام  هکنیمه  ترـضح  میدش . فرـشم  ناشرـضحم  هحفـص 119 ] هب [  نتفرگ  هزاجا 

دوخ ار  امـش  نانمـشد  دنک و  لدب  ینمیا  هب  ار  امـش  سرت  دریذپب و  ار  امـش  شالت  یعـس و  دنوادخ  دـیتفای ، یهانپ  کین  دـیدمآ و  شوخ 
ناشراتفگ زا  میتشادن  يدیدرت  ناشیا  نخـس  یتسرد  رد  هکنیا  اب  دـیدرگزاب .» ناتلام  ناج و  هب  تبـسن  رطاخ  نانیمطا  اب  سپ  دـنک  تیافک 

میور ییاج  هب  هنوگچ  و  یهدیم ؟ روتسد  هچ  ار  ام  میاهدش  جراخ  نآ  زا  هک  يرهش  هب  تشگزاب  رد  اماما ! : » میتفگ میدش و  هدز  تفگش 
: دنداد خساپ  ماما  دشابیم .»! ام  يورارف  وا  نیگنس  ياهدیدهت  تسام و  لابند  هب  هتسویپ  اجنآ  مکاح  هک  یلاح  رد  میاهتخیرگ ؟ نآ  زا  هک 

تیاعـس ییوگدـب  هب  امـش  دـشخب و  ناشتفارـش  نادـب  يادـخ  هک  مزومایب  یـشناد  ار  ناـنآ  اـت  دـیراذگاو  نم  دزن  ار  دوخ  دـنزرف  ود  نیا  »
ریزگان ار  نانمـشد  درک و  دهاوخ  لماک  ار  تداعـس  دنوادخ  هک  دیـشاب  هتـشادن  یمیب  دیـشاب و  تیمهایب  مکاح  ياهدیدهت  ناگدـننک و 
هچنادب تروشم  زا  سپ  نامناردـپ  هک : دـنیازفایم  سپـس  نسحلاوبا  بوقعیوبا و  دـننک .».... تعافـش  مکاح  دزن  امـش  زا  تخاس  دـهاوخ 

هناردپ و ینابرهم  زا  هتفر  ناشیا  رضحم  هب  نانچمه  ام  تصرف  نیا  رد  دنتفر . ناشدوخ  هتـشاذگ  ار  ام  دندرک و  لمع  دوب  هدومرف  ترـضح 
تیقفوم ربخ  هک  یماگنه  : » دندومرف ام  هب  ناشیا  يزور  میدشیم . رادروخرب  دوب -  کیدزن  يدنواشیوخ  دننام  هک  ناشیا -  رایسب  تبحم 

زا يریسفت  دنوادخ  يرازگساپس  يارب  دسرب  امش  هب  ماهدعو  ققحت  اهنآ و  نافلاخم  دنوادخ  ندرک  راوخ  اهنآ ، نانمشد  يراوخ  ناتناردپ ،
ام دنادرگ .» زارفرـس  دهد و  تعفر  امـش  هب  دـنوادخ  هلیـسو  نادـب  هک  تخومآ  مهاوخ  امـش  هب  دـمحم  لآ  رابخا  یخرب  رب  لمتـشم  نآرق 

: دندومرف ناشیا  دش . میهاوخ  فقاو  نآرق  مولع  هحفص 120 ] یناعم و [  مامت  هب  تروص  نآ  رد  هللا ! لوسر  نبای  میتفگ : میتشگ و  دونشخ 
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لوسر نبای  تفگ : دـش و  لاحـشوخ  وا  تخومآ و  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  مزومایب  امـش  هب  مهاوخیم  هک  ار  هچنآ  قداص  ماـما  زگره !
تـسد هدرتسگ  الاو و  یتلیـضف  راشرـس و  يریخ  هب  تقیقح  رد  : » دـنداد خـساپ  ترـضح  متخوماـیب . ار  نآرق  فراـعم  مولع و  يهمه  هللا !

دفنل یبر  تاملکل  ادادم  رحبلا  ناک  ول  لق  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  ياهدرک  ادـیپ  تسد  نآرق  مولع  زا  شخب  نیرتمک  هب  نکیل  ياهتفای 
هب دراگنب  ار  مراگدرورپ  تاملک  ات  دوش  لدـب  بکرم  هب  اـیرد  رگا  وگب : [ . » 203 « ] اددـم هلثمب  انئج  ول  یبر و  تاملک  دـفنت  نا  لبق  رحبلا 
ول و  : » دیامرفیم زاب  و  میتسرفب .» نآ  يرای  هب  ار  يرگید  يایرد  دنچ  ره  دوش  مامت  مراگدرورپ  تاملک  هکنآ  زا  لبق  دیـسر  دهاوخ  نایاپ 

نیمز و يور  ناتخرد  یماـمت  رگا  [ . » 204 « ] هللا تاملک  تدفن  ام  رحبا  ۀعبـس  هدـعب  نم  هدـمی  رحبلا  مالقا و  ةرجـش  نم  ضرألا  یف  ام  نا 
مولع یناعم و  دـنراگنب .» ار  دـنوادخ  تاملک  همه  تسناوت  دـنهاوخن  دـنوش  لیدـبت  بکرم  ملق و  هب  رگید  يایرد  تفه  نارکیب و  يایرد 

نآ رادقم  ياهتفرگارف و  هچنآ  هرابرد  وت  سپ  تسا . تیاهنیب  هجرد  نیا  ات  نآ  ياهیتفگـش  تسا و  هدرتسگ  قیمع و  دـح  نیدـب  ات  نآرق 
هک هداد  رارق  سک  ره  زا  هحفص 121 ] رترب [  ار  وت  دنوادخ  هدرک و  زارفارـس  ار  وت  ياهتخومآ  هک  رادقم  نآ  نادب  اما  ياهدرک ! نامگ  هچ 
اب هارمه  نامناردـپ  فرط  زا  یکیپ  هکنآ  ات  میدـنام  ماما  دزن  نانچمه  ام  دـنیوگیم : یلع  فسوی و  درادـن .» ار  وت  مهف  تفرعم و  شناد و 
ار وا  لاوما  تشک و  ار  يدرم  بهذم  يدیز  نایوگدب  تیاعس  رثا  رب  يولع  دیز  نب  نسح  هک : دوب  هدمآ  همان  رد  دمآ . ام  غارـس  هب  ياهمان 

مکاح تسد  هب  يدیدش  شهوکن  شنزرس و  رب  لمتـشم  فلتخم  قطانم  یحاون و  نایدیز  زا  يددعتم  ياههمان  دعب  يدنچ  درک . فرـصت 
رثا رب  لوتقم و  لاوما  فرـصت  دـصق  هب  ناهاوخدـب  هک  دـندوب  یعدـم  دـندرکیم و  یفرعم  نیمز  رب  نایدـیز  نیرترب  ار  لوـتقم  هک  دیـسر 

دـنربب و ینیب  شوگ و  ار  ناگدـننک  تیاعـس  ناهاوخدـب و  داد  روتـسد  ناـنآ  زا  رکـشت  زا  سپ  نسح  دـناهدرک . ییوگدـب  وا  زا  تداـسح 
دنچ نتخادرپ  زا  سپ  يدایز  لاوما  درک و  رافغتـسا  دش و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  مکاح  دـندش . يرارف  زین  یهورگ  درک . هلثم  ار  یهورگ 

تیهدـب میریذـپیم و  ار  هید  دـنتفگ : هثرو  داد . هقدـص  ادـخ  هار  رد  ناـنآ ، زا  يدوب  لـالح  شناـثراو و  هب  وا  لاوما  لوتقم و  يهید  ربارب 
رد مدرم  ضرعتم  هک  درک  رذـن  ادـخ  يارب  مکاـح  نآ  زا  سپ  دـشخبب . تسا  لوـتقم  یلو  هک  دـنوادخ  دـیاب  ار  نوـخ  اـما  دـش . تـخادرپ 

دامتعا دروم  دارفا  زا  ياهدع  هارمه  ار  دوخ  يرتشگنا  همان و  دـیز  نب  نسح  هک : دوب  هدـمآ  نانچمه  همان  رد  دوشن . ناشبهذـم  تاداقتعا و 
دنادرگرب و ار  نانآ  لاوما  تسا  هداد  لوق  دندرگزاب و  رهـش  هب  تسا  هتـساوخ  نانآ  زا  اهنآ  هب  نداد  ناما  زا  سپ  هداتـسرف و  ام  ناردپ  دزن 
: دومرف ماما  سپ  دناهدرک . تکرح  مکاح  ياههدعو  يافیتسا  يارب  هداتفا  هار  دوخ  رهش  يوس  هب  زین  ام  ناردپ  دنک و  فرطرب  ار  اهدوبمک 

دوخ ياههدعو  مامت  هب  دیز ) نب  نسح   ) قحلا یلا  یعادلا  هکنآ  رب  ینبم  دمآ  نامناردـپ  زا  ياهمان  دـعب  زور  هد  تسا . قح  ادـخ  يهدـعو 
هک ماما  میدرگ . دنمهرهب  راتفگ  تسرد  رادرک و  تسار  نآ  زا  میشاب و  ماما  تکربرپ  رضحم  مزالم  ات  هداد  روتسد  ام  هب  تسا و  هدرک  افو 

سپس مزومایب .» نآرق  ریسفت  ار  امش  منک و  افو  ماهدعو  هب  هک  تسا  هدیسرارف  نآ  نامز  کنیا  [ » هحفص 122 دومرف [ : دش  ربخاب  نایرج  زا 
«. دییوگ ساپـس  ار  ادخ  يدنلبرـس ، تداعـس و  نیا  زا  دیـشاب و  نم  مزالم  سپ  دیـسیونب  هک  ماهدرک  نییعت  يرادقم  زور  ره  يارب  : » دومرف

تماقا تدـم  یط  ام  درک و  الما  ام  رب  ار  نآرق  ریـسفت  دـعب  دومرف و  الما  ام  رب  نآ  لها  نآرق و  تلیـضف  رد  یثیداحا  تسخن  ناشیا  سپس 
میتشاگنیم ... میتشاد  طاشن  ناوت و  هک  رادقم  نآ  زور  ره  لاس  تفه  ینعی  ناشیا  دزن  دوخ 

تاداقتنا

هک هدش  عقاو  نآ  رد  يدابآرتسا  رسفم  مساق  نب  دمحم  اریز  تسا  فیعض  ریـسفت  دنـس  الوا : تسا : هدش  دراو  ریز  تاداقتنا  ریـسفت  نیا  هب 
باذک و دنکیم -  تیاور  وا  زا  هیوباب  نب  رفعجوبا  هک  يدابآرتسا -  رـسفم  مساق  نب  دمحم  : » دـیوگیم يرئاضغلانبا  دـشابیم . فیعض 

نب یلع  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  ياهمان : هب  لوهجم  درم  ود  زا  ار  نآ  دوخ  هک  دنکیم  تیاور  يریسفت  وا  زا  هیوبابنبا  تسا . فیعض 
رد دـناهدرک  لقن  مالـسلاهیلع -  يداه -  یلع  ماما  زا  ناشناردـپ  زا  ار  ریـسفت  ود ، نآ  تسا  یعدـم  تسا و  هدرک  تیاور  راسی  نب  دـمحم 

شودخم یتاهج  زا  يرئاضغلانبا  ياههتفگ  اما  [ . 205 « ] تسا هدرک  لقن  شردپ  زا  یجابید  لهس  تسا و  لوعجم  ریسفت  نیا  هک  یتروص 
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رد دـناهدرک ». تیاور  دوخ  ناردـپ  زا  ار  ریـسفت  نیا  راسی  نب  دـمحم  نب  یلع  داـیز و  نب  دـمحم  نب  فسوی  : » هک دـیوگیم  وا  - 1 تسا :
 - يرکـسع نسح  ماما  زا  ار  ریـسفت  امیقتـسم  هکلب  دـننکیمن  لـقن  دوخ  ناردـپ  زا  ود  نیا  اریز  تسا  هداد  خر  یهابتـشا  اـجنیا  هک  یلاـح 
هب بوسنم  هک  یتروص  رد  دهدیم  تبسن  مالـسلاهیلع -  يداه -  یلع  ماما  هب  ار  ریـسفت  يرئاضغلانبا  - 2 دناهدرک . تیاور  مالسلاهیلع - 

یفرعم دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  ار  نآ  هک  یجاـبید  لهـس  ار  لـعاج  هتـسناد و  لوعجم  ار  ریـسفت  وا  - 3 دشابیم . يرکـسع  نسح  ماما 
لباق هتفگ  وا  فیعـضت  رد  يرئاضغنبا  هچنآ  لاحرهب  تسین . ریـسفت  نیا  دنـس  رد  لهـس  اساسا  اریز  تسا  یبیجع  بلطم  نیا  و  دیامنیم .
سدق قودص -  یتح  مساق -  نب  دمحم  قیثوت  رد  نیمدقتم  زا  سک  چیه  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  یئوخ  هللاۀیآ  ام  داتـسا  دشابیمن . ءاکتا 

... تسا هدرواین  نابز  هب  یمالک  وا  فیعضت  رد  یـسک  نینچمه  تسا . هتفگن  ینخـس  تسا -  هدرک  لقن  وا  زا  يرایـسب  ثیداحا  هک  هرس - 
وا تیاور  رب  نـیا  رباـنب  [ . 206 « ] وا فعـض  هن  تسا و  هدـش  تباـث  وا  تقاـثو  هن  هک  لاـحلا  لوـهجم  تسا  يدرم  وا  هک  تسا  نآ  تسرد 

نیا دنکیم و  تیاور  راسی  نب  دـمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دـمحم  نب  فسوی  زا  ار  ریـسفت  نیا  يدابارتسا  رـسفم  هوالعب  درک . ناوتن  دامتعا 
دیابن ییانتعا  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  زا  اهنآ  تایاور  هب  دنلوهجم و  دیوگیم -  یئوخ  هللاۀیآ  ام  داتسا  هک  روطنامه  نت -  ود 
هکنآ رب  تسایوگ  یلیلد  نیمه  دراد و  يرایسب  تافوذحم  تاطقس و  هکلب  تسین  هتـسویپ  مهب  تسدکی و  ریـسفت  نیا  ایناث : [ . 207 . ] درک
ماما رب  ار  نآ  هک  تشاد  دهاوخن  يدیدرت  دنکفیب  یهاگن  نآ  هب  سک  ره  دیوگیم  یئوخ  هللاۀیآ  هک  روطنامه  تسین و  حیحص  نآ  تبسن 
دمآ تفر و  دربیم و  رـسب  نایـسابع  یتـینما  ياـهورین  يهرـصاحم  هدرـشف  هقلح  رد  يرکـسع  نسح  ماـما  اـثلاث : تسا . لوعجم  دناهتـسب و 
دمآ تفر و  ناشیا  اـب  یتعناـمم  نیرتمک  نودـب  لاـس  تفه  هحفـص 124 ] تدـم [  هنوگچ  نت  ود  نیا  سپ  دوب . عونمم  ناـشیا  اـب  ناـیعیش 
يارب ار  نانآ  ات  تساوخ  اهنآ  ناردپ  زا  تشاد و  ازـسب  یهجوت  نت  ود  نیا  هب  ماما  هک  تسا  هدـمآ  ریـسفت  يهمدـقم  رد  اعبار : دناهتـشاد !؟

ترضح ارچ  سپ  دنتسه ، لاحلا  لوهجم  رفن  ود  نیا  هکنآ  اب  دنراذگاو  ترضح  دزن  دنک  ناشدنلبرـس  نادب  دنوادخ  هک  یـشناد  نتخومآ 
دراوم هب  هجوت  اب  دـیزگنرب .!؟ یمهم  شزومآ  نینچ  يارب  ار  نانآ  دـندومنن و  رادـمان  ياملع  هعیـش و  ناـگرزب  هب  یماـمتها  هجوت و  نینچ 

و دوریم . رامش  هب  اههتخاس  رب  تالوجعم و  زا  هکلب  تسین  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  زا  ریـسفت  نیا  هک  مییوگیم  عطق  اب  قوف ،
تغالب و باطخلا  لصف  هک  ماما  نایب  اب  نیا  تسا و  راکـشآ  یناشیرپ  تحاصف و  مدـع  باتک  لوصف  رثکا  رد  قوف ، تاداقتنا  يهفاـضا  هب 
هک هداد  تبـسن  یماـما  هب  تسا  هدربـن  ییاویـش  تغـالب و  زا  ییوب  هک  ار  ریـسفت  نیا  ناوتیم  هنوـگچ  سپ  دراد . تریاـغم  تسا  ییاوـیش 

دوجو زیمآولغ  يریباعت  ریـسفت  نیا  زا  ياهراپ  رد  منادیم  هک  اجنآ  اـت  یهگناو -  تسا !؟ هدوب  دوخ  ناـمز  صخـش  نیرتاـیوگ  نیرتغیلب و 
هحفص 125 ] تسا [ . رود  مالسلاهیلع -  ماما -  تحاس  زا  تدش  هب  بلطم  نیا  دراد و 

ماما هقف  ثیداحا و 

هراشا

يریظنیب یهلا  ياهتبهوم  زا  دوخ و  ناـمز  صخـش  نیرتاـناد  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  ناـخروم  ناـیوار و 
دوب و نامز  یهقف  عجرم  نیرتیلاع  دـناهتفگ : ناخروم  هک  هنوگنامه  دوبن و  ناشیا  اب  یملع  تباـقر  ياراـی  ار  یـسک  زگره  دوب . رادروخرب 

لمع نآ  هب  دادیم  هزاجا  هک  یتروص  رد  دندرکیم و  هضرع  ناشیا  رب  ار  یثیدح  ياههعومجم  دشیم . هتخومآ  ناشیا  زا  تعیرش  ماکحا 
تـسا حیحـص  نآ  ثیداحا  : » دندومرف نآ  ندناوخ  زا  سپ  دندرک . هضرع  ناشیا  هب  هبناخ  نب  هللادبع  نب  دـمحا  زا  یباتک  الثم  دـندرکیم .

میروآیم : راصتخا  هب  ار  ماما  یهقف  ثیداحا  ماکحا و  زا  ياهراپ  اج  نیا  رد  [ . 208 « ] دینک لمع  نادب  سپ 

ناشیا تایاور  املع و 
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رامش هب  هیعطق  تنس  زا  نینچمه  دوب و  هدرب  ار  یتسار  تقبس  يوگ  اریز  دنتشاد  مامت  یمامتها  ترضح  ثیداحا  هب  نید  ناملاع  نایوار و 
-1 هحفـص 126 ] مینکیم [ : لقن  ریز  رد  ار  ثیداحا  نیا  يات  دنچ  تسا . بجاو  نادـب  لمع  يرـشعانثا  نایعیـش  داقتعا  قبط  هک  تفریم 

 - هیماما داقتعا  هب  دوخ  رصع  ماما  یـسوم -  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دنکیم : لقن  نینچ  دوخ  لاجر  قیرط  زا  يرذالب  ظفاح 
زا قداص  ماما  شردپ  زا  مظاک  ياسوم  شردپ  زا  اضر  ماما  شردپ  زا  داوج  ماما  شردـپ  زا  يداه  ماما  مردـپ  : » تفگ نینچ  ار  ام  هکم  رد 

: هک درک  لقن  میارب  ایبنا  دیـس  مرکا  ربمایپ  زا  نینمؤملاریما  شردپ  زا  ادهـشلادیس  شردـپ  زا  نیدجاسلادیـس  شردـپ  زا  مولعلارقاب  شردـپ 
نم دیحوت  هب  هک  ره  سپ  تسین  ییادخ  نم  زج  هک  متـسه  اتکی  دنوادخ  نم  دیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  هک  تفگ  هکئالم  رورـس  لیئربج 

ار ریز  ثیدح  يزوجنبا  - 2 [ . 209 « ] دوب دهاوخ  نمیا  مباذـع  زا  دوش  نآ  دراو  سک  ره  هدـمآرد و  نم  ناما  نصح و  هب  دـنک  فارتعا 
میرحت  » مان هب  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  مدج  تسا و  هدرک  لقن  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  يرکـسع  نسح  ماما  : » دـنکیم لقن 

یلع نب  نیسح  هللادبعوبا  هک  مدینش  مسق  ادخ  هب  تفگیم : وا  هک  دنوادخ  هب  مروخیم  دنگوس  منکیم و  لقن  ار  نآ  تسا  هدروآ  رمخلا »
دیبع نب  نمحرلادبع  هک  مدینـش  دنوادخ  هب  مسق  تفگیم : يوره  ياطع  نب  هللادبع  مدینـش  هک  مریگیم  هاوگ  دوخ  رب  ار  ادخ  تفگیم :

نب دمحا  مدینـش  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  تفگیم : يرونید  دمحم  نب  نیـسح  هللادبعوبا  هک  مدینـش  دنگوس  ادـخ  هب  تفگیم : یقهیب 
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  هک  مدینـش  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم : يرکـسع  نسح  ماما  مدینـش  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگیم : یعیـش  هللادـبع 

: تفگیم نیدباعلانیز  داجس  ماما  هک  مدینـش  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم : قداص  ماما  مدینـش  هک  مریگیم  هاوگ  دوخ  رب  ار  ادخ  تفگیم :
دنگوس ادخ  هب  تفگیم : بلاطیبأ  نب  یلع  مردپ  هک  مدینش  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم : یلع  نب  نیسح  مردپ  هک  مدینـش  دنگوس  ادخ  هب 

ادخ هب  تفگیم : لیئاکیم  هک  مدینـش  دنگوس  ادخ  هب  [ 210 : ] دومرفیم هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هحفـص 127 - ] مرکا [  ربمایپ  هک  مدینش 
نوچ راوخبارـش  دوـمرف : دـنوادخ  مدینـش  هک  مریگیم  هاوـگ  دوـخ  رب  ظوـفحم  حوـل  رد  ار  ادـخ  تفگیم : لیفارـسا  هک  مدینـش  دـنگوس 

ربمایپ زا  ار  نآ  یتعامج  تراهط و  تمـصع و  نادناخ  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا  دـیوگیم : نیکد  نب  لضف  میعنوبا  تسا .» تسرپتب 
هدـش لقن  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  زا  هک  دوب  یثیداحا  زا  یخرب  اهنیا  [ . 211 . ] دـناهدرک لقن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا - 

تسا .

یهقف ثیداحا 

رگنایب بلطم  نیا  دندوب و  یبتک  اهشسرپ  نیا  هتبلا  دنداد . خساپ  اهنآ  هب  ناشیا  دوب و  هدش  یعرـش  لئاسم  باب  رد  ییاهـشسرپ  ترـضح  زا 
ابتک ار  خساپ  دـننک و  هضرع  ار  دوخ  تالاؤس  نتـشون ، قیرط  زا  اهنت  دـندشیم  راچان  باحـصا  هک  هدوب  نامز  نآ  یتخـس  راشف و  تدـش 

لسغ يارب  : » تشون يرکسع  نسح  ماما  هب  رافص  نسح  نب  دمحم  - 1 تسا : ریز  حرش  هب  اهخساپ  شسرپ و  نیا  زا  یخرب  دنراد . تفایرد 
.»؟ دراد دوجو  نیعم  يدح  زین  تیم  لسغ  يارب  ایآ  دناهدرک . نییعت  لطر »  » هن ضیح  زا  لسغ  يارب  و  [ 212 « ] لطر  » راهچ لقادح  تبانج 
 - قودـص رفعجوبا  هحفـص 128 ] یلاعت [ .» هللاءاش  نا  دوش -  رهاـط  هک  تسا  نآ  تیم  لـسغ  دـح  : » دـنداد خـساپ  مالـسلاهیلع -  ماـما - 

دوجوم مدزن  یباتک  رد  ماـما  دوخ  طـخ  هب  رگید  ياهخـساپ  یخرب  هارمه  خـساپ  نیا  : » دـیوگیم دـنک -  ینارون  ار  شهاـگمارآ  دـنوادخ 
. تسین مزال  بآ  ینیعم  رادـقم  تیم  لسغ  يارب  ضیح  تبانج و  لسغ  فالخ  رب  هک  دـهدیم  ناشن  خـساپ  شـسرپ و  نیا  [ . 213 « ] تسا
اب ندناوخ  زامن  : » تشون مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  هب  رایزهم  نب  میهاربا  - 2 دوش . رهاط  ات  دنیوشب  ار  تیم  ردق  نآ  دـیاب  هکلب 

ترضح دننزیم .» زابرس  یسابل  نینچ  اب  ندناوخ  زامن  زا  ام  باحصا  اریز  دراد ؟ یمکح  هچ  [ 214 « ] زمرق  » هلیسو هب  هدش  یگنر  ياهسابل 
یلاکـشا یناویح  تسا  یگنر  هک  زمرق  هلیـسو  هب  هدـش  یگنر  ياهسابل  ندیـشوپ  [ . 215 ...« ] هللادمحلا درادـن و  یلاکـشا  اقلطم  : » تشون

 - يرکـسع نسح  ماـما  هب  هـنع -  هللا  یـضر  رافـص -  نـسح  نـب  دـمحم  - 3 تسا . ریرح »  » تسین زیاـج  نآ  اـب  زاـمن  هـچنآ  هـکلب  درادـن 
دنناوتیم ود  نآ  ایآ  دراد  ثراو  ود  تسا و  هدش  توف  ناضمر  كرابم  هام  يهزور  زور  هد  وا  زا  دریمیم و  يدرم  : » تشون مالـسلاهیلع - 
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 - دنکیم اضق  ییاهنت  هب  ار  هزور  زور  هد  تیالو  باب  زا  اهنآ  نیرتگرزب  : » تشون خساپ  ترـضح  دننک .»؟ اضق  ار  هزور  زور  جنپ  کی  ره 
هحفص [ . ] 216 « ] تسا نم  دزن  رافص  نسح  نب  دمحم  هب  ترضح  ياهخساپ  رگید  هارمه  خساپ  نیا  دیوگیم : قودص  خیـش  هللاءاش .» نا 

هک تسوا  تسا و  بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  تیم  زا  هدش  توف  تابجاو  هک  دناهداد  اوتف  هیماما  ياهقف  روهشم  تیاور ، نیمه  ساسا  رب  [ 129
نـسح ماما  نب  راـیزهم  نب  میهاربا  - 4 دناهتـسنادن . بجاو  ار  اهنآ  نداد  ماجنا  یپاـیپ  عباـتت و  نکیل  دـنک  اـضق  دروآ و  اـجب  ار  اـهنآ  دـیاب 

امش يارب  ار  نآ  هک  ینیمز  دمآرد  زا  هک  درک  تیصو  رایزهم  نب  یلع  تاهتـسبلد  وریپ و  هک  میالوم  مهد  ربخ  امـش  هب  : » تشون يرکـسع 
الاب رفس  يهنیزه  تسا  هدش  هتـسب  هرـصب  هار  هک  کنیا  نکیل  دنور . جح  هب  وا  يارب  دنریگرب و  رانید  تسیب  غلبم  لاس  ره  تسا ، هداد  رارق 

ترـضح تسیچ .»؟ فیلکت  دناهدرک  تیـصو  جح  ود  هب  زین  تناوریپ  زا  يرگید  هدع  تفر . جح  هب  رانید  تسیب  اب  ناوتیمن  رگید  هتفر و 
یغلبم نییعت  هک  دنکیم  راکشآ  ینشور  هب  هبتاکم  نیا  [ . 217 « ] یلاعت هللاءاش  نا  ینکیم  جح  ود  فرص  ار  جح  هس  يهنیزه  : » داد خساپ 

هدش نییعت  غلبم  الثم  دیاب  هکلب  ددرگیمن  تیصو  ندش  یغلم  بجوم  رفس ، هنیزه  نتفر  الاب  ینایلاس و  رد  جح  ندروآاجب  يارب  ییاراد  زا 
نیا اریز  دناهدرکن  دانتـسا  روسیم »  » هدعاق هب  دناهداد و  اوتف  تیاور  نیمه  ساسا  رب  زین  اهقف  درک و  جح  رفـس  ود  فرـص  ار  جـح  هس  يارب 

 - مالـسلاهیلع يرکـسع -  نسح  ماما  هب  ینیـضح  دمحم  نب  یلع  - 5 [ . 218  ] دوشیم يراج  هیعرـش  تالوعجم  ماکحا و  رد  اهنت  هدـعاق 
جح يارب  غلبم  نیا  نکیل  دننک  وا  فرط  زا  جـح  رفـس  فرـص  رانید  هدزناپ  غلبم  لاس  ره  وا  لام  زا  هک  درک  تیـصو  میومع  رـسپ  : » تشون

 ] دنوادخ هک  نک  جح  رفس  کی  فرص  ار  جح  رفس  ود  يهنیزه  : » تشون ترضح  یهدیم .»؟ روتسد  هچ  هراب  نیا  رد  تسین . یفاک  نتفر 
نیدـب دـنچ  ره  دـنکیم  دـیکأت  نآ  ياغلا  مدـع  تیـصو و  يارجا  رب  یلبق  دـننام  زین  هبتاکم  نیا  [ . 219 « ] تسا هاگآ  نادـب  هحفص 130 ]

 - يرکسع نسح  ماما  هب  هنع -  هللا  یضر  رافـص -  نسح  نب  دمحم  - 6 دننک . جح  رفس  کی  جرخ  ار  رفـس  ود  يهنیزه  هک  دشاب  تروص 
.»؟ هن ای  تسا  هتفریذپ  لداع  يدهاش  ندروآ  هدوب و  یبلط  يدرم  رب  ار  وا  هکنیا  باب  رد  تیم  عفن  هب  یصو  یهاوگ  : » تشون مالـسلاهیلع - 

یهاوگ ایآ  : » تشون ترـضح  هب  ومه  دروخب .» دنگوس  دیاب  یعدم  دنادب  تسار  ار  وا  ياعدا  یلداع  دهاش  رگا  : » تشون خـساپ  ترـضح 
، ندروخ مسق  زا  سپ  : » تشون مالـسلاهیلع -  ترـضح -  دوشیم .»؟ هتفریذـپ  لداع  يدـهاش  ندروآ  اب  یماو  يهراـبرد  تیم  هیلع  یـصو 

هتفریذـپ هنیب  ندروآ  اـب  یتـح  تیم  هیلع  ياـعدا  هک  دـناهداد  اوـتف  هدرک و  دانتـسا  تیاور  ود  نـیا  هـب  اـهقف  [ . 220 « ] تسا هتفریذـپ  يرآ 
دوشیم و کشخ  عازن  هشیر  هنیب ، ندروآ  اب  تسین و  نینچ  ناگدنز  دروم  رد  دـنچ  ره  دـشاب . ندروخ  مسق  اب  هارمه  هکنآ  رگم  دوشیمن 
غلاب و یخرب  هک  دوخ  نارسپ  هب  يدرم  : » تشون مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  هب  رافـص ، نسح  نب  دمحم  - 7 تسین . مسق  هب  يزاین 

تداهش توبث و  زا  سپ  ار  وا  یهدب  دنهد و  ماجنا  ار  وا  تیصو  دنناوتیم  گرزب  نارسپ  ایآ  درک ، تیصو  دندوب  لاسدرخ  یخرب  دیشر و 
ار ردپ  یهدب  هک  تسا  رتگرزب  نادنزرف  رب  يرآ  : » تشون خساپ  ترـضح  دنـسرب .»؟ غولب  نس  هب  اهرتکچوک  هکنآ  زا  لبق  دنزادرپب  لودع 
 - نکیل تسا  قـلطم  مسق  هب  ندرکن  هراـشا  رظن  زا  هچ  رگا  تیاور  نیا  هحفص 131 ] [ . ] 221 « ] دنرادنزاب یهدب  رطاخب  ار  وا  دـنزادرپب و 

-8 ددرگیم . مسق  نیمی و  هب  طورشم  دوشیم و  دیقم  نیـشیپ  حیحـص  ثیدح  اب  [ - 222  ] دیوگیم یئوخ  هللاۀیآ  ام  داتـسا  هک  هنوگنامه 
رد ار  یناوراک  تظافح  یناـبهگن و  يدرم  : » تشون مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  هب  هنع -  هللا  یـضر  رافـص -  نسح  نب  دـمحم 
وا هب  نیعم  یغلبم  تخادرپ  دـهعتم  لباقم ، رد  نایناوراک  دریگیم و  هدـهع  هب  مکاح -  ناطلـس و  زا  يروتـسد  نودـب  كانرطخ -  ياهاج 

غلبم ربارب  رد  ار  دوخ  رگا  : » داد خساپ  ترضح  دنک .»؟ تفایرد  ار  هدش  نییعت  غلبم  دناوتیم  وا  تسا و  حیحص  داد  رارق  نیا  ایآ  دنوشیم ،
، نآ ینابهگن  ناوراـک و  زا  تظاـفح  [ . 223 « ] دـنکیم تفایرد  هللاءاش -  نا  ار -  دوخ  قح  دـشاب  هدرک  هلفاق  يرادـساپ  هداـمآ  یفراـعتم 

ماما هب  هیلع -  هللاۀمحر  رافص -  نسح  نب  دمحم  - 9 دنک . تفایرد  ار  هدش  نییعت  غلبم  دناوتیم  صخش  اذل  عورشم  مرتحم و  تسا  يراک 
ایآ تسا  يرگید  هناخ  هناخ ، نیا  يالاب  درخیم  نآ  قوقح  مامت  اب  ار  شاهناخ  یـسک  زا  يدرم  : » تشون مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح 

هدرک نییعت  عضوم  مان و  اب  هچنآ  زج  کلام  : » داد خساپ  ترضح  ددرگیم .»؟ نآ  کلام  تسا و  ینییاپ  هناخ  قوقح  ءزج  زین  ییالاب  هناخ 
کلم لخاد  نییاپ  الاب و  نامتخاس  نیمز و  درخب ، ياهناخ  یـسک  رگا  هک  دناهداد  اوتف  هیماما  ياهقف  [ . 224 « ] هللاءاش نا  دوشیمن -  تسا 
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ياهنیرق دوخ  هک  دریگب  تروص  هناگادج  نآ  هب  دمآ  تفر و  و  هحفص 132 ] دشاب [  لقتـسم  الماک  الاب  نامتخاس  هکنآ  رگم  ددرگیم  وا 
نـسح ماـما  هب  هیلع -  هللاۀـمحر  رافـص -  نسح  نب  دـمحم   - 10 دناهتـسج . دانتـسا  قوـف  تیاور  هب  اوـتف  نیا  رد  نآ و  لالقتـسا  رب  تـسا 

مامت اب  تاصخشم  نیا  اب  ناکم  نالف  رد  نم  هناخ  هک  دیـشاب  دهاش  دیوگیم : رگید  درم  ود  هب  يدرم  : » تشون مالـسلاهیلع -  يرکـسع - 
، تسیچ يدوجوم  اـهالاک و  نیا  هک  تسین  مولعم  نکیل  تسا  نـالف  نب  نـالف  نآ  زا  نآ  نورد  يـالاک  يدوـجوم و  ناـمتخاس و  دودـح ،
« هللاءاش نا  تسا -  حیحـص  هلماعم  دـشاب  قوف  دراوم  مامت  لماش  شورف ، رگا  : » داد خـساپ  ترـضح  دراد .»؟ یمکح  هچ  هناـخ  نیا  شورف 
هک دیامرفیم  خساپ  رد  اذـل  هدـش  تسا  نآ  رد  هچنآ  یمامت  هناخ و  لماش  شورف ، هک  دـباییم  رد  یجراخ  نئارق  لاؤس و  زا  ماما  [ . 225]

: تشون مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  هب  هیلع -  هللاۀمحر  رافـص -  نسح  نب  دـمحم  - 11 تسا . تسرد  هلماعم  حیحـص و  شورف 
هکنآ تصرف  دوب و  ییاتـسور  رانک  شاهناخ  زا  رود  اهنیمز  نآ  دـش و  هکم  تمـس  هب  تکرح  راتـساوخ  دوب  نیمز  یتاعطق  کـلام  يدرم  »

نم هاوگ  تفگ : دوهـش  هب  هدرک  صخـشم  ار  اتـسور  يهناگراهچ  دودح  سپ  تشادن . دنک  صخـشم  ار  دوخ  نیمز  دودح  دور و  اجنادـب 
وا هکنآ  لاـح  متخورف ، ینـالف  هب  تسا  نیموس و .... ناـمهب و  نآ  دـح  نیمود  ناـنچ و  نآ  دـح  نیتـسخن  هک  ار  اتـسور  يهمه  هک  دیـشاب 

کلام اهنت  هدنشورف  هک  یتروص  رد  ددرگیم  هقطنم  نآ  يهمه  کلام  يرتشم  تسا و  حیحص  هلماعم  نیا  ایآ  تسین . شیب  یشخب  کلام 
هحفص تسین [  یسک  تیکلم  رد  هک  ار  هچنآ  : » داد خساپ  مالسلاهیلع -  ترضح -  تسا .»؟ هتخورف  وا  هب  ار  همه  یلو  هدوب  نآ  زا  یتمسق 

دناوتیم اهنت  ناـسنا  [ . 226 « ] درک يرادـیرخ  وا  زا  ناوتیم  تسا  نآ  بحاص  کـلام ، هک  رادـقم  ناـمه  اـهنت  تخورف و  ناوتیمن  [ 133
رد زج  دریگیمن  تروص  عیب  : » دناهتفگ اهقف  اذل  تسا . لطاب  تسین  یمدآ  تیکلم  تحت  هک  هچنآ  شورف  نکیل  دـشورفب  ار  دوخ  ییاراد 

لطاب هیقب  تسرد و  وا  کلمیام  رد  هلماعم  اهنت  تسا ، هتخورف  ار  اتـسور  یمامت  هلأسم  نیا  رد  هدنـشورف  نوچ  و  تسا » یمدآ  کلم  هچنآ 
يدرم : » تشوـن مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  هب  رافـص )  ) نسح نب  دـمحم   - 12 دراد . خـسف  قح  دـنادب ، رگا  رادـیرخ  تسا و 

رگا تفگ : طقف  تفگن و  دـهاش  هب  ار  اـهنآ  دودـح  نکیل  تسا  هتخورف  يرگید  هب  ار  دوخ  نیمز  هعطق  ود  هک  تفرگ  دـهاش  ار  یـصخش 
زیاج يرآ ، : » داد خساپ  ترـضح  دـهدب .»؟ تداهـش  تروص  نیا  رد  دـناوتیم  هاوگ  ایآ  هدـب . یهاوگ  زین  وت  دـنتفگ  وت  هب  ار  اهنآ  دودـح 

دمحم - 13 دشابیم . دوصقم  هب  یفاو  هک  تسا » رد  نوچ  ییوگ  هدیزگ   » يابیز ياههنومن  زا  یکی  خـساپ  نیا  [ . 227 « ] هللادمحلا تسا و 
دهدیم رارق  دوخ  نیمز  شورف  هاوگ  ار  یسک  يدرم  : » تشون مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  هب  هیلع -  هللاۀمحر  رافـص -  نسح  نب 

. تسا نانچ  نینچ و  هدش ، هتخورف  نیمز  دودح  هک  دنهدیم  تداهش  اتسور  نامه  زا  یهورگ  سپس  دیوگیمن . وا  هب  ار  نآ  دودح  نکیل 
دودح وا  هب  هدنـشورف  اریز  دناوتیمن  هکنآ  ای  دهد  یهاوگ  نیمز  نآ  دودح  هب  دنک و  دامتعا  نانآ  تداهـش  لوق و  هب  دناوتیم  دـهاش  ایآ 

زج : » داد خساپ  ترضح  هحفـص 134 ] دنک [ .»؟ دییأت  ار  شورف  لصا  دودح ، رب  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  هتـساوخ  وا  زا  اهنت  هتفگن و  ار 
راوتسا تیعقاو  ییوج و  تقیقح  رب  هیماما  هقف  [ . 228 « ] هللاءاش نا  دهد -  تداهش  يزیچ  هب  تسین  زیاج  تسا  هتفگ  وا  هب  هدنـشورف  هچنآ 

، هدهاشم رب  دیاب  هک  تسا  تداهـش  يواعد  رد  تقیقح  تفایرد  ياههار  زا  یکی  دـنکیم ، هراپ  ار  رکم  بیرف و  لهج و  ياههدرپ  هدـش و 
يزیچ نآ  رب  دیوگب و  هنیع  هب  هدینـش  ای  هدید  هک  ار  نامه  تسرد  دیاب  دـهاش  اذـل  رادـنپ . نامگ و  سدـح و  هن  دـشاب  ینتبم  نیقی  عطق و 

هب يراـک ) ماـجنا  رب   ) يدرم : » تشون مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  هب  هنع -  هللا  یـضر  رافـص -  نسح  نب  دـمحم  - 14 دیازفین .
، دنکشیم ار  دوخ  دنگوس  دنکیم و  لمع  نآ  فالخ  نکیل  دروخیم  دنگوس  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ادخ و  زا  يرود  تءارب و 

دنوادخ زا  دم و  کی  رفن  ره  يازا  هب  دهدیم  كاروخ  ار  نیکسم  رفن  هد  : » تشاد موقرم  ترضح  تسیچ .»؟ وا  ینکـش  دنگوس  يهرافک 
هللاو دننام : هصوصخم  ظافلا  اب  هک  دننادیم  ءارجالا  مزال  دقعنم و  یتروص  رد  ار  دنوادخ  هب  مسق  هیماما  ياهقف  [ . 229 « ] دنکیم رافغتسا 
نت هد  ماعطا  مه  تءارب  هرافک  درادن . ار  راثآ  نآ  ربمایپ ، دـنوادخ و  زا  يرود  هب  مسق  لیبق  زا  اهدـنگوس  رگید  نکیل  دـشاب . هللااب  هللاات و  و 
ماما هب  هنع -  هللا  یضر  رافص -  نسح  نب  دمحم   15 تسا . هدش  هتفگ  زین  نیا  زج  هتبلا  دوشیم  هداد  دم  کی  رفن  ره  هب  هک  تسا  نیکسم 

دـنمزاین و نز  نآ  تسا . هدادـن  ار  وا  هقفن  هدـع ) تدـم  رد  و   ) هداد قـالط  ار  شرـسمه  يدرم  : » تشون مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح 
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[ .»؟ دروآرب ندرک  راک  اب  ار  دوخ  ياهزاین  دنک و  تجاح  عفر  ات  دـیآرد  هب  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودـب  دـناوتیم  ایآ  تسا . لاح  ناشیرپ 
هدیسرن رس  هب  یعجر  هقلطم  نز  هدع  ات  [ . 230 « ] دنادب ار  وا  لمع  یتسرد  دنوادخ  رگا  درادن  یلاکشا  : » داد خساپ  ترضح  هحفص 135 ]

هقفن تخادرپ  زا  رهوش  رگا  نکیل  دوشن . جراخ  هناخ  زا  وا  هزاجا  نودب  دـنک و  تعاطا  رهوش  زا  دـیاب  وا  تسا و  بجاو  رـسمه  رب  وا  هقفن 
نب دمحم  - 16 تسا . هداد  هزاجا  ار  نآ  هدرک  تمحرم  ماما  تروص  نآ  رد  دشاب  راک  يارب  هناخ  زا  جورخ  دنمزاین  نز  دـنک و  يراددوخ 

ار وا  جراخم  یـسک  نکیل  تسا  هقفن  دـنمزاین  هدـع و  رد  هدرم  يوش  ینز  : » تشون مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  هب  رافـص  نسح 
مامت زونه  وا  هدع  هک  یلاح  رد  دروآرب  ار  دوخ  ياهزاین  دنک و  راک  دوش و  رود  هناخ  زا  دناوتیم  ایآ  تسا . هدش  هدنامرد  وا  دـهدیمن و 

زا ینعی  دـشاب  راوگوس  دـیاب  هدـع  نایاپ  ات  هدرم  رهوش  نز  [ . 231 « ] هللاءاش نا  درادن -  یلاکـشا  : » تشاد موقرم  ترـضح  تسا .»؟ هدشن 
ماگنه هب  هناخ  زا  جورخ  دـناهداد ، اوتف  تیاور  نیا  دانتـسا  هب  اهقف  هک  روطنامه  نکیل  دـنک . بانتجا  ندیـشوپ  داش  سابل  ندرک و  شیارآ 
يدرم : » تشون مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  هب  دزرمایب -  شیادخ  رافص -  نسح  نب  دمحم  - 17 درادن . یلاکشا  زاین  ترورض و 

يأر و اب  تسین  هتسیاش  : » تشاد موقرم  ترضح  دریگرب .»؟ ار  نآ  فصن  دناوتیم  کی  ره  ایآ  درپس  نت  ود  هب  تیـصو  اب  ار  دوخ  كرتام 
دنناوتیمن ود  نآ  دنک  تیصو  رفن  ود  هب  یـصخش  رگا  [ . 232 « ] دننک لمع  وا  تیـصو  روتـسد و  قبط  دیاب  هکلب  دننک  تفلاخم  تیم  رظن 

تروشم اب  دیاب  دیوگیم  تیاور  هک  روطنامه  هکلب  دیامن . فرـصت  تیم  ثرا  رد  يوحن  هب  کی  هحفص 136 ] ره [  دننک و  لمع  لقتسم 
 - يرکـسع نسح  ماـما  هب  هنع -  هللا  یـضر  رافـص -  نـسح  نـب  دـمحم  - 18 دـنهد . ماـجنا  تسا  هتـسیاب  هک  ار  هچنآ  اـقفتم  رگیدـکی و 
درم نز و  هرهب  اجنیا  رد  ایآ  دـنهدب . شناکزینک  ناگدـنب و  هب  ار  وا  ییاراد  زا  موس  کی  دـنکیم  تیـصو  يدرم  : » تشون مالـسلاهیلع - 
هدرک تیـصو  دوخ  لام  موس  کی  رد  هک  ار  هچنآ  تیم  : » تشاد موقرم  ترـضح  دربیم .»؟ مهـس  نز  ربارب  ود  درم  هکنآ  ای  تسا  ناسکی 

یفرـصت هنوگره  دوخ  لاـم  زا  موس  کـی  رد  ناملـسم  دـیوگیم  قوف  تیاور  هک  روطناـمه  [ . 233 « ] هللاءاـش نا  تساور -  ذـفان و  تـسا 
ار یکی  دنک ، میسقت  دوخ  نارتخد  نارـسپ و  نایم  ناسکی  ار  نآ  دناوتیم  تسا . يراج  نآ  رد  وا  تیـصو  دهد و  ماجنا  دناوتیم  دهاوخب 

صخش فرصت  قلطم  روطب  تیاور ، نیمه  ياکتا  هب  زین  هیماما  ياهقف  دنک . فرـص  هعفنملا  ماع  ياهراک  رد  ای  دهد و  ناحجر  يرگید  رب 
 - مالسلاهیلع يرکـسع -  نسح  ماما  هب  یمدآ  دایز  نب  لهـس  - 19 دناهتشاذگزاب . ار  وا  ناتـسد  هتـسناد و  زیاج  دوخ  لام  موس  کی  رد  ار 
ایآ دسریم . ردقچ  کی  ره  هب  هک  دنکیمن  نییعت  نکیل  تسا ، نانآ  زا  ینیمز  هک  دنکیم  رارقا  دراد و  ینارتخد  نارسپ و  يدرم  : » تشون
هک هنوگنامه  هب  : » تشاد موقرم  ترـضح  دوشیم .»؟ هداد  نز  ربارب  ود  درم  هب  نآرق  روتـسد  قبط  هکنآ  ای  دنربیم  ثرا  ناسکی  درم  نز و 
رب ار  هلأسم  دینک و  عوجر  لاعتم  دنوادخ  باتک  هب  سپ  دشاب  هدرکن  صخشم  ار  يرادقم  رگا  دننکیم و  لمع  تسا  هدرک  نیعم  ناشردپ 

یتروص رد  دنک  تیـصو  دوخ  نادنزرف  يارب  ار  یلام  ردـپ  رگا  قوف  تیاور  قبط  هحفص 137 ] [ . ] 234 « ] هللاءاش نا  دـییامن -  هضرع  نآ 
هدرکن نییعت  رگا  نکیل  تسارجالا . مزال  ذفان و  وا  تیـصو  دایز -  مک و  هچ  ناسکی و  هچ  دـشاب -  هدرک  نیعم  یمهـس  کی  ره  يارب  هک 

 - يرکـسع نسح  ماـما  هب  رافـص  نسح  نـب  دـمحم   - 20 دـنادیم . نز  ربارب  ود  ار  درم  مهـس  هک  دوـشیم  لـمع  نآرق  روتـسد  هـب  دـشاب 
ات داد  رارق  یـصو  ار  يرگید  گرم ، زا  لبق  نکیل  تشذـگرد  یـصو  نآ  داد  رارق  دوخ  یـصو  ار  یـصخش  يدرم  : » تشون مالـسلاهیلع - 

رگا تشاد : موقرم  ترضح  دریگ .»؟ هدهع  هب  ار  وا  فیاظو  دناوتیم  درم  نآ  هتشاد و  یقح  نینچ  ایآ  دهد . ماجنا  ار  یصوم  ياههتساوخ 
نا دوش -  رادهدهع  ار  دوخ  فیاظو  دناوتیم  یصو  تسا و  حیحص  شلمع  دنک  لقتنم  ار  تیصو  هتسناوتیم  هتشاد و  یقح  نینچ  لبق  زا 
هب یبایتسد  يارب  هک  نآ  رگم  دنک  لقتنم  يرگید  هب  ار  دوخ  فیاظو  دناوتیمن  یـصو  هک  دـنکیم  حیرـصت  قوف  تیاور  [ . 235 « ] هللاءاش
هب ار  تیـصو  هک  دشاب  هتـشاد  هزاجا  یـصوم  فرط  زا  یـصو  رگا  دـناهتفگ  اهقف  هتبلا  دـنک . نییعت  ار  یـسک  هتـشاد  یـصوم  دزن  هک  یقح 

ياهمان مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  هب  هنع -  هللا  یـضر  رافـص -  نسح  نب  دمحم  - 21 تسا . عنامالب  راک  نیا  دراذـگاو  يرگید 
تین و قبط  فقو  : » داد خـساپ  ترـضح  درک . شـسرپ  ناشیا  زا  باب  نآ  رد  ناشیا  راوگرزب  ناردـپ  تایاور  و  فقو »  » يهرابرد تشون و 

قبط نآ  يهرهب  ندرک  دازآ  ءیـش و  لصا  تشادزاب  ینعی  فقو » [ . » 236 « ] یلاعت هللاءاش  نا  دریذپیم -  تروص  فقاو  صخش  هتـساوخ 
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-22 دـهدیم . رارق  صاخ  يرـشق  يارب  یهاـگ  مومع و  يارب  فقو  ار  نآ  یهاـگ  هک  تسوا  هتـساوخ  عباـت  هحفـص 138 ] فقاو و [  رظن 
ردپ و زا  يردارب  هدازرتخد و  دریمیم  يدرم  : » تشون مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  هب  هیلع -  هللاۀمحر  رافـص -  نسح  نب  دمحم 

خیش [ . 237 « ] هللاءاش نا  دـسریم -  رتکیدزن  هب  ثاریم  : » تشاد موقرم  ترـضح  تسیک .»؟ نآ  زا  وا  ثاریم  لاح  دراذـگیم  اجب  شردام 
بسن رد  هک  ره  دنربیمن و  ثرا  یبلص  دنزرف  ندوب  اب  هریبن ، نینچمه  رتخد و  رتخد  رسپ و  رـسپ  : » دیوگیم تیاور  نیا  حرـش  رد  قودص 

، همع ومع ، رهاوخ ، ردارب ، دورب -  نییاپ  دنچ  ره  هداز -  دنزرف  ندوب  اب  تسا و  رود  هکنآ  زا  تسا  رتهتـسیاش  ندرب  ثرا  هب  دشاب  رتکیدزن 
باحـصا هک  دوب  ییاههمان  زا  یخرب  اهنیا  دـنربیمن .» ثرا  هدازهمع  هدازییاد ، هداز ، هلاخ  هدازومع ، هدازرهاوخ ، هدازردارب ، هلاخ ، ییاد ،

هحفص 139 ] دومن [ . نایب  ار  نانآ  زاین  دروم  یعرش  ماکحا  ناشیا  دنتشون و  ماما  هب  دوخ  لکشم  لح  ییاشگهرگ و  يارب 

ناشیا ثیدح  نایوار  ماما و  باحصا 

هراشا

شیوخ و تردق  يارب  يرطخ  ار  نآ  اریز  دشیم  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  اب  مدرم  اهقف و  املع ، سامت  عنام  یـسابع  تموکح 
تاور املع و  زا  ياهدـع  تارطخ ، تاقییـضت و  دوجو  اب  نکیل  تسنادیم  دوخ  تلود  تیعورـشم  تیبوبحم و  شهاـک  تهج  رد  یلماـع 
ناشیا ملع  ناروهرهب  باحصا و  زا  ثحب  هکنیا  هب  رظن  دندرک . لقن  ار  ناشیا  تاملک  دندرب و  اههرهب  ترضح  تکربرپ  رـضحم  زا  ثیدح 

مینکیم : رکذ  ار  ناشتالاح -  زا  يرصتخم  یهاگ  و  اهنآ -  مان  ییابفلا  فورح  بیترت  هب  اجنیا  رد  تسا  ماما  تیصخش  زا  ثحب  لمکم 

( فلا  ) فرح

صفحیبا نب  میهاربا 

دوریم و رامش  هب  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  گرزب  باحـصا  زا  بتاک  قاحـساوبا  صفحیبا ، نب  میهاربا  : » دیوگیم یـشاجن 
هحفص 140 ] [ . ] 238 « ] باطخلایبا ولغ و  لها  در  رد  تسا  یباتک  ار  وا  تسا . هجوم  هقث و  يدرم 

يرابنا بیضخلا  نب  میهاربا 

: تسا هدرک  تیاور  ار  ماما  ثیدـح  ریز و  يارجام  میهاربا  [ 239  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
كاچ نابیرگ  ناشراوگرزب  ردـپ  گوس  رد  ترـضح  هکنیا  زا  تشاگن و  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  هب  ياهماـن  شربا  نوعوبا 

يا : » تشون خـساپ  رد  مالـسلاهیلع -  ماما -  تسناد . مدرم  نایم  رد  هلأسم  داجیا  تشحو و  ثعاـب  ار  نآ  درک و  يریگ  هدرخ  دـندوب  هداد 
هداز نمؤم  هک  دنتـسه  یناـسک  هکنادـب  دادـن !؟ كاـچ  ناـبیرگ  نوراـه  شردارب  گوس  رد  یـسوم  رگم  اـهداریا ! نیا  هب  هچ  ار  وت  قمحا 
رفاک دننک و  یم  یگدنز  نآ  رد  رفک  اب  دنیآ  یم  ایند  هب  رفاک  زین  یهورگ  دنوریم ؛ ایند  زا  نمؤم  دننکیم و  یگدـنز  نامیا  اب  دـنوشیم ،

گرم زا  لبق  وت  و  دنوریم . ایند  زا  رفک  تلاح  رد  دـننکیم و  یگدـنز  نامیا  اب  دـنیآیم  ایند  هب  نمؤم  رگید ، یهورگ  دـنور ؛ یم  ایند  زا 
ندرم زا  لـبق  تخادرپ و  ییوگ  هواـی  هب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لـقع  دـعب  یتدـم  داد .» یهاوـخ  تسد  زا  ار  تلقع  دـش و  یهاوـخ  رفاـک 

[ . 240  ] دوب هدش  یلوتسم  وا  رب  لقع  فعض  دیدش و  هسوسو  اریز  دندوب  هدرک  ناهنپ  مدرم  دید  زا  هناخ  رد  ار  وا  شنادنزرف 

هدبع نب  میهاربا 

ار ییاههمان  زا  یضعب  هتـشذگ  ياهثحب  رد  [ 241  ] دربیم مان  مالسلاامهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  يداه و  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
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تسوا . يالاو  تیعقوم  تقاثو و  لیلد  نیمه  میدرک و  دای  دوب  هتشاگن  وا  هب  ماما  هک 

یلع نب  میهاربا 

هحفص 141 ] تسا [ . لاحلا  لوهجم  وا  [ 242  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

دمحم نب  میهاربا 

دربیم مان  مالسلاامهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  يداه و  ترضح  باحصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا و  يروباشین  سراف  نب  دمحم  نب  میهاربا 
دمحم نب  میهاربا  رب  اما  : » داد خساپ  یشایع  درک . شسرپ  یشایع  رـضنوبا  زا  دمحم  نب  میهاربا  هلمج  زا  یهورگ  يهرابرد  یـشک  [ . 243]

[ . 244 « ] تسا لوبقم  تسین و  دراو  يداریا  لاکشا و  سراف ، نب 

رایزهم نب  میهاربا 

میهاربا نب  دمحم  دیوگیم : يرصب  دمحم  نب  قاحـسا  [ 245  ] دـشابیم تاراشبلا » باتک   » بحاص تسا و  يزاوها  قاحـساوبا و  شاهینک 
ره تفگ : هداد و  دـنادیمن -  دـنوادخ  زج  هک  ياهناـشن -  درپس و  نم  هب  یلوپ  گرم  رتسب  رد  مردـپ  : » درک لـقن  نینچ  میارب  راـیزهم  نب 
رد رب  يدرم  مود  زور  مدمآ . دورف  ییارـسناوراک  رد  متفرگ و  شیپ  ار  دادـغب  هار  زین  نم  هدـب . لیوحت  وا  هب  ار  لوپ  داد  ار  هناشن  نیا  سک 

: تفگ تسـشن و  هدش  لخاد  درم  نآ  مداد . دورو  هزاجا  مه  نم  تسا  رد  رب  يریپ  تفگ : تسیک ، دنیبب  ات  مداتـسرف  ار  دوخ  مالغ  تفوک ،
ماما لیکو  يرمعلا  [ 246 .« ] داد ار  هناشن  تسا و  نانچ  نینچ و  نآ  غلبم  هد و  نم  لـیوحت  يراد  دوخ  دزن  هک  ار  یلوپ  متـسه . يرمعلا  نم 

نارگید ریمعیبأ و  نبا  مالسلاامهیلع -  يرکسع -  نسح  يداه و  ماما  زا  رایزهمنبا  تفریم . رامـش  هب  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح 
[ . 247  ] دناهدرک تیاور  وا  زا  نارگید  يریمح و  رفعج  نب  هللادبع  هللادبع ، نب  دعس  دمحم ، نب  دمحا  درکیم و  تیاور 

دیزی نب  میهاربا 

[ . 248  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  هحفص 142 ] نسح [  ماما  باحصا  زا  ار  دیز  نب  دمحا  شردارب  وا و  خیش ،

میهاربا نب  دمحا 

ماما زا  دوریم . رامـش  هب  نانآ  گرزب  تغل و  لها  ياوشیپ  تسا و  میدن  بتاک و  نودـمح  نب  دوواد  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحا 
نسح يداه و  ماما  نیـصیصخ  ناکیدزن و  زا  يو  دیوگیم : یـشاجن  [ 249  ] درکیم تیاور  مالـسلاامهیلع -  شردپ -  يرکـسع و  نسح 

ینب «، » فوع نب  ةرم  ینب  «، » ۀیدوالاو هایملا  لابجلا و  ءامسا  باتک  : » هلمج زا  درک  فیلأت  ییاهباتک  دمحا  دوب . مالسلاامهیلع -  يرکسع - 
نب بیلک  ینب  «، » هتعنـص ۀـنطق و  نب  تباـث  رعـش  «، » یلولـسلا ریجحلا  رعـش  «، » یطلا «، » ناـفطغ هللادـبع  ینب  «، » لـیقع ینب  «، » طـساق نب  رمن 

[ . 250 « ] بارعالا رداون   » و مامه » نب  ةرم  نب  راعشا  «، » عوبری

یغارم میهاربا  نب  دمحا 

هدش حدم  وا  : » دیوگیم وا  يهرابرد  دووادنبا  [ 251  ] درامشیمرب يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا و  دمحاوبا  شاهینک 
نآ رد  ار  ام  تشاگن و  ماما  هب  ياهمان  راطعلا  یمق  رفعج  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رفعجوبا ، دـنکیم : لـقن  دـمحا  [ . 252 « ] تسا هیاپ  دـنلب  و 
هب ار  وا  دنوادخ  متسناد  يدوب  هدرک  فصو  ار  وا  هتفگ و  دماحوبا  يهرابرد  هک  ار  هچنآ  : » دش رداص  حرش  نیدب  ماما  عیقوت  دومن . یفرعم 
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یلو و دنوادخ  دزاسن و  مورحم  دوخ  لضفت  زا  دنک و  رتوکین  رتهب و  ار  نآ  دنوادخ  متفایرد  ار  وا  تاداقتعا  درادب . زیزع  شیوخ ، تعاطا 
، نامزلاو رصعلا  بحاص  دزن  ار  وا  يالاو  تلزنم  تقاثو و  دشاب -  حیحص  رگا  تیاور -  نیا  هحفص 143 ] [ . ] 253 ...« ] دشاب وا  تسرپرس 

دهدیم . ناشن  مالسلاهیلع -  دمحم -  لآ  مئاق 

سیردا نب  دمحا 

یشاجن و  [ 254  ] دربیم مان  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا . ملعم  هب  فورعم  یمق  سیردا  نب  دـمحا 
رد دمحا  تشون . ار  رداونلا »  » باتک دوب و  رایسب  وا  ثیداحا  حیحص و  شتایاور  تفریم ، رامـش  هب  ام  باحـصا  زا  هقث  یهیقف  : » دیوگیم

[ . 256 « ] تشذگرد لاس 306 ه  هب  هفوک -  هکم و  هار  رد  عقاو  [ - 255 « ] ءاعرق »

قاحسا نب  دمحا 

يداه ماما  داوج ، ماما  زا  دوب و  مق  لها  هدنیامن  تسا ، یمق  یلعوبا  يرعشا ، صوحالا  نب  کلام  نب  دعس  نب  هللادبع  نب  قاحسا  نب  دمحا 
، نسحلاوبا تفریم . رامش  هب  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  ناکیدزن  زا  درکیم و  تیاور  مالسلامهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  و 

دوب گرزب  هک  موصلا » للع   » ماـن هب  ار  وا  باـتک  دـیوگیم : هللا -  همحر  نسحلا -  نب  دـمحا  يدـیمحلا و  ناـمحرلا  دـحاولادبع  نب  یلع 
قاحسا نب  دمحا  دیوگیم : خیش  [ . 257  ] تسا هدرک  يروآ  عمج  مالسلاهیلع -  يداه -  ماما  زا  ار  لاجرلا » لئاسم   » وا نینچمه  میاهدید .

ماما هب  یمق  تلـصلا  نب  دمحا  نب  دمحم  [ 258 . ] تسا هدید  ار  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع -  یلو  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا 
هب دراد و  جـح  رفـس  دـصق  وا  : » درک ضرع  تفگ و  نخـس  دـمحا  زا  نآ  رد  تشاگن و  ياهمان  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز - 

نیدب ترـضح  عیقوت  دنک .» افیتسا  ادعب  دـهد و  ماو  وا  هب  ار  زاین  دروم  غلبم  دراد  هزاجا  رگا  سپ  هحفـص 144 ] تسا [  دنمزاین  رانید  رازه 
نأش تلالج  خساپ  نیا  تسا .» رگید  یناغمرا  ار  وا  تشگرب  رگا  میهدیم و  وا  هب  هیده  هلص و  ناونع  هب  ار  غلبم  نیا  : » دش رداص  نومضم 
نب دـمحا  دزن  هیلع -  هللاۀـمحر  ورمعوبا -  خیـش  اب  هارمه  : » دـیوگیم يریمح  رفعج  نب  هللادـبع  دـهدیم . ناشن  ماما  دزن  ار  وا  تیعقوم  و 

يدیدرت نیرتمک  نودـب  ورمعوبا ، يا  متفگ : سپ  منک . شـسرپ  مئاق  ترـضح  يهرابرد  وا  زا  ات  درک  هراشا  نم  هب  دـمحا  میدوب . قاحـسا 
ادخ هب  يرآ  تفگ : ياهدید ؟ ار  يرکسع  نسح  ماما  زا  سپ  ماما  وت  ایآ  متفگ : وگب . ار  تاهتساوخ  تفگ : منک . یشسرپ  وت  زا  مهاوخیم 

تسا . هدوب  مالسلامهیلع -  همئا -  مارتحا  دروم  هقث و  نأشلا و  میظع  صخش  نیا  لاح  ره  هب  [ . 259 ( ] ماهدید ار  وا   ) مسق

لاضف نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحا 

رد دناهتـسناد . بهذـم  یحطف  ار  وا  [ 260  ] تسا هدرب  مان  مالـسلاامهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  يداـه و  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
[ . 261  ] تشذگرد يرجه  لاس 260  رد  تسا . فورعم  ءوضولا »  » و ةالصلا » : » شیاهباتک زا  دوب . هقث  ثیدح 

يدومحم دامح  نب  دمحا 

 ] دوعـسم نب  دمحم  زا  یـشک  [ 262  ] درامـشیمرب يرکـسع  نسح  ماـما  باحـصا  زا  ناونع  نیمه  اـب  ار  وا  خیـش  تسا و  یلعوبا  شاهینک 
 - مالـسلاهیلع داوج -  ماما  : » تفگ نینچ  ارم  يزورم  دامح  نب  دمحا  نب  دمحم  يدومحم ، یلعوبا  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  هحفص 145 ]
دوخ رادرک  هجیتن  سک  ره  سپس  263 ...؛ ]  ] نوملظی مه ال  و  تبسک ، امب  سفن  لک  تیفو  مث  تشون ...« : شاهمان  زا  یشخب  رد  مردپ  هب 

دـشاب و هتـشاد  تسود  ار  شماما  سک  ره  سپ  میتسه  شیامزآ  ضرعم  رد  ایند  رد  ام  دوشیمن . متـس  یـسک  هب  دـباییم و  رد  مامت  هب  ار 
: دیوگیم يدومحم  تسا .» تابث  شمارآ و  يارـس  نیرب ، ناهج  نکیل  دشاب . رود  وا  زا  هچ  رگا  تسوا  اب  هراومه  دشاب  وا  نید  هب  نیدـتم 
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ام دزن  هراومه  وا  دـشاب . دونـشخ  وت  وا و  زا  دـنوادخ  تشذـگرد  تردـپ  تشون : نم  هب  مردـپ  توف  زا  سپ  مالـسلاهیلع -  داوـج -  ماـما  »
. تسوا داقتعا  تحـص  تلالج و  يراوگرزب و  يایوگ  ماـما  فرط  زا  شیاتـس  نیا  [ . 264 « ] درکن يرییغت  وا  بوخ  تلاـح  دوب و  هدوـتس 

دنکیم . لقن  وا  زا  زین  يرگید  رابخا  یشک 

راسی نب  دمحم  نب  دمحا 

نامز رد  [ 266  ] رهاط لآ  ناگرزب  زا  : » دیوگیم یـشاجن  [ 265  ] دنکیم دای  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  یقرب 
. تشاد فیعـض  یثیدح  دساف و  یبهذم  وا  هک  دـیوگیم  ام  هب  هللادـیبع  نب  نیـسح  تشاد . ترهـش  يراسی  هب  دوب و  يرکـسع  نسح  ماما 
«، نآرقلا باوث  : » تسا هداـتفا  اـم  تسد  هب  اـهنیا  هلمج  نآ  زا  هک  تشون  ییاـهباتک  درکیم و  لـقن  يرایـسب  تسرداـن  هلـسرم و  ثیداـحا 

هحفـص تفگ [ : هک  دنکیم  لقن  بجاح  نب  دمحم  نب  میهاربا  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشک  [ . 267 « ] تاراغلا «، » رداونلا «، » تآارقلا «، » بطلا »
اعدا هک  نانچنآ  وا  : » دومرفیم ترـضح  مدـناوخ  دوب  هدـش  هتـشون  يراسی  هب  عجار  یلاؤس  خـساپ  رد  هک  داوج  ماـما  زا  ياهماـن  رد  [ 146

، هتـسناد مهتم  هدرک و  حدق  ار  وا  املع  [ . 268 « ] دیزادرپن يزیچ  وا  هب  درادـن و  ماما ) فرط  زا  تلاکو   ) یهاگیاج نینچ  تسین و  دـنکیم 
تفر . ایند  زا  بهذم  داسف  لاح  رد  دنیوگیم  دننکیم و  رکذ  تسرد  ان  ار  شاهدیقع 

يرابنا ناورم  نب  هللادبع  نب  دمحا 

[ . 269  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

رهصم نم  دمحم  نب  دمحا 

یقیثوت ای  شیاتـس  وا  يهرابرد  : » دـیوگیم یئوخ  هللاۀـیآ  دـنکیم . لقن  وا  زا  سیلخیبا  نب  یلع  درکیم و  لـقن  يرکـسع  نسح  ماـما  زا 
وا يهرابرد  قودص  هتفگ  اما  و  تسین . وا  تقاثو  شاهمزال  نکیل  تسا  تسرد  هچ  رگا  وا  هب  قودص  يدنـس  قیرط  تسا و  هدـشن  تیاور 

ربمایپ باحصا  نایم  رد  اریز  درادن  وا  يراکتـسرد  ای  قیثوت  رب  یتلالد  نیرتمک  دوب  يرکـسع » نسح  ماما  باحـصا  زا   » هک هخیـشملا »  » رد
اما مالسلاهیلع -  ماما -  باحـصا  هب  دسرب  هچ  ات  دندیـشکیم  كدی  ار  یباحـص  مان  هک  دندوب  یناسک  زین  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا - 

تابثا رد  هک  هنوگنآ  هکم  هب  رـصعلا  بحاص  اب  هارمه  ماما  ردام  لاسرا  شیاههتـساوخ و  ندروآرب  يارب  دوب  ترـضح  رازگراـک  وا  هکنیا 
[ . 270 « ] تسین وا  تقاثو  رب  یلیلد  ربخ -  نیا  تحص  ضرف  هب  تسا -  هدمآ  يدوعسم  يهیصولا 

ینیضح دمحم  نب  دمحا 

[ . 271  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  هحفص 147 ] ماما [  باحصا  زا  ار  وا  خیش  دوب و  زاوها  نکاس 

یئاتربع لاله  نب  دمحا 

. درب یم  مان  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا :) قارع  رد  فاکـسا  هیحان  ياهاتـسور  زا  یکی  اـتربع » )»
نب مساق  يارب  هک  یعیقوت  رد  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  [ 273 . ] دوشیمن یهجوت  شتایاور  هب  تشاد و  دساف  یبهذم  وا  [ 272]

يهرابرد ام  روتـسد  : » دوب هدـمآ  نینچ  همان  زا  یـشخب  رد  دنتـسج . يرازیب  وا  زا  هدرک و  تمذـم  تدـش  هب  ار  دـمحا  دـندرک  رداص  ءالعلا 
هزاجا و نودـب  نانچمه  وا  دیـسر . وت  هب  درواین -  تمحر  وا  رب  درذـگن و  رد  وا  زا  دزرماین و  شیادـخ  هک  زاس -  رهاـظ  لـاله  نب  دـمحا 

ارجا ار  یتاروتـسد  اهنت  دنکیم و  زیهرپ  ام  قوقح  يادا  زا  دراد . دوخ  يأر  رد  دادبتـسا  دنکیم و  دایز  مک و  ار  ام  تاروتـسد  ام  تیاضر 
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ياعد دنوادخ  هکنآ  ات  میدرک  يراد  نتشیوخ  دهد .-  ازـس  منهج  ار  وا  راک  نیدب  دنوادخ  دهاوخیم -  دراد و  تسود  دوخ  هک  دنکیم 
ار وا  نایرج  دیوجن -  يرازیب  وا  زا  هک  ره  دنکن و  تمحر  ار  وا  ادخ  دوب -  هدنز  هک  عقوم  نامه  تخاس . كاله  ار  وا  هدرک  تباجا  ار  ام 

نیا زا  میدرک و  ربخ  اب  میتفگ  وت  هب  هچنآ  زا  دنک -  ظفح  ار  شاهداوناخ  وا و  ادخ  ار -  یقاحسا  میداد و  عالطا  دوخ  ناتسود  زا  یموق  هب 
ار ام  ياههتفگ  دنوش  ربخ  اب  دمحا  يارجام  زا  تسا  هتسیاب  هک  نانآ  نارگید و  ای  تنایرهشمه  زا  دسرپب  وت  زا  هک  ره  میدومن . هاگآ  رجاف 

....«. یلاعت هللاءاش  نا  دیـشاب -  هتـشادن  دـناهتخاس  لقتنم  امـش  هب  هدرک و  لقن  ام  زا  هقث  نایوار  هچنآ  رد  يدـیدرت  نیرتمک  ناسرب . اهنآ  هب 
[ . 274 . ] تشذگرد لاس 267 ه  رد  يو  هحفص 148 ] وا [ . یهارمگ  تسار و  هار  زا  دمحا  فارحنا  رب  تسا  ییایوگ  دهاش  همان  نیا 

يروباشین لیعامسا  نب  قاحسا 

ار وا  یعیقوت  رد  مالـسلاهیلع -  ماما -  [ 275 . ] دربیم مان  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  هقث و  تسا  يدرم 
[ . 276  ] دنکیم اعد 

يرصب دمحم  نب  قاحسا 

ناکرا و زا  وا  دیوگ : یم  یشک  [ 277 . ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  تسا و  بوقعیوبا  شاهینک 
[ . 278 . ] تفر یم  رامش  هب  تالغ  ناگرزب 

دمحم نب  لیعامسا 

. دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  تسا و  یسابع  یمشاه  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  لیعامـسا 
[ . 279]

ج)  ) فرح

لقیصلا لیهس  نب  رباج 

[ . 280  ] دوب مالسلامهیلع -  رصعیلو -  ترضح  يرکسع و  نسح  يداه ، ماما  لیکو 

یسراف دیزی  نب  رباج 

[ . 281 . ] دوریم رامش  هب  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  تسا و  مساقلاوبا  شاهینک 

حون نب  میهاربا  نب  رفعج 

هحفص 149 ] [ . ] 282 . ] درامشیمرب مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

ح)  ) فرح

یکلام دمحا  نب  نسح 

. دـنکیم تیاور  وا  زا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  درکیم و  تیاور  شردـپ  زا  تسا . مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  باحـصا  زا 
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. دـنکیم تیاور  وا  زا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  درکیم و  تیاور  شردـپ  زا  تسا . مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  باحـصا  زا 
[ . 283]

يزورم بیکش  نب  نسح 

 - يرکـسع نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  درک . فینـصت  ییاـهباتک  تفریم . رامـش  هب  ناـملکتم  ناـملاع و  زا  دوب  دنقرمـس  نکاـس 
[ . 284 . ] درامشیمرب مالسلاهیلع - 

رفعج نب  نسح 

[ . 285 . ] درب یم  مان  مالسلا - هیلع  يرکسع - نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  تسا . فورعم  یناغاف  بلاطوبا  هب 

یلع نب  نسح 

مشاهینب يالوم  وا  [ 286  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا و  یفوک  نامعن  نب  یلع  نب  نسح 
[ . 287  ] تسا هدوب  هدیافرپ  ثیدحلا و  حیحص  وا  هدش  تبث  رداونلا »  » مان هب  وا  زا  یباتک  تسا . هقث  ملعا و  نامعن  نب  یلع  شردپ  دوب و 

دمحم نب  نسح 

« یمق  » هب ار  وا  هکنیا  نودـب  دربیم  ماـن  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا و  تـالغ  زا  یمق  ياـباب  نـبا 
روهـشم نازادرپ  غورد  زا  یمق  ياـباب  نبا  : » هک تسا  هتفگ  دوخ  بتک  یخرب  رد  ناذاـش  نب  لـضفلاوبا  دـیوگیم : یـشک  دـنک . فیـصوت 

ياباب نب  نسح  يرهف و  زا  : » تشون نم  هب  اءادتبا  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  تفگ : نینچ  ارم  يدـیبع  دـیوگیم : دعـس  تسا .»
ود نآ  مرادیم . هحفـص 150 ] رذحرب [  اهنآ  زا  ار  مناوریپ  همه  وت و  میوجیم . يرازیب  یهلا  هاگرد  رد  نانآ  زا  مربیم و  هانپ  ادخ  هب  یمق 

ار نانآ  ادخ  هک  دنتـسه  ینارگرازآ  دناهدرک . دوخ  نان  هلیـسو  ار  ام  مان  هک  دنتـسه  ینارگ  هنتف  داب . نانآ  رب  ادـخ  تنعل  منکیم ، تنعل  ار 
وا رب  ادـخ  تنعل  تسا . باب »  » وا ماهداتـسرف و  يربمایپ  هب  ار  وا  دـنکیم  نامگ  ابابنبا  دـنک . هابت  هنتف  رد  دتـسرف و  تنعل  نانآ  رب  درازایب و 

گنـس هب  ار  شرـس  یناوتب  رگا  دمحم ! يا  داب . وا  رب  ادخ  تنعل  دریذپب  ار  وا  نخـس  هک  ره  تسا . هدرک  هارمگ  هتفیرف و  ار  وا  ناطیـش  داب .
نیا زا  ار  ماما  رثأت  ینارگن و  تدش  همان  نیا  درازایب .» ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دنوادخ  تسا . هداد  رازآ  ارم  وا  هک  نکب  ار  راک  نیا  یبوکب 

دهدیم . ناشن  دش  مگ  یهارمگ  تاملظ  رد  دز و  نید  هب  اپ  تشپ  هک  تریس  وید 

باشخلا یسوم  نب  نسح 

« ۀفقاولا یلع  درلا  : » هلمج زا  درک  فینصت  ییاهباتک  تشاد و  يرایسب  ثیدح  شناد و  تسام . باحصا  ناگرزب  زا  وا  : » دیوگیم یـشاجن 
« درامـشیمرب مالـسلاهیلع -  نسح -  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا . اـیبنالا »  » باـتک و  جـحلا »  » باـتک ار  وا  هک  دـناهتفگ  رداونلا .»  » و

[ . 288]

(1  ) رضنلا نب  نسح 

[ . 289  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  تسا و  شربا  نوعوبا 

(2  ) رضنلا نب  نسح 
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هب ترضح  درب و  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع -  یلو  تمدخ  هب  ار  یلاوم  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  تافو  زا  سپ  وا 
نودـب امیقتـسم و  تسا و  مق  لها  دـندرک . نفک  ار  وا  نهاریپ  ود  نامه  رد  درک و  توف  ناـضمر  هاـم  رد  داد . نهاریپ  ود  تشگزاـب  رد  وا 
لامتحا یئوخ  هللاۀـیآ  [ 290 . ] درک هدـهاشم  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز -  ماـما  زا  یتازجعم  ترـضح ، نـالیکو  يهطـساو 

هحفص 151 ] [ . ] 291 . ] دشاب یکی  یلبق  نسح  اب  نسح  نیا  هک  دهدیم 

نابا نب  نسح  نب  نیسح 

ناشیا زا  مینادیمن  نکیل  درک  كرد  ار  ترـضح  : » دـیوگیم دربیم و  مان  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
اریز تسا  رتگرزب  اهنآ  زا  وا  هکنآ  لاح  دنکیم  یفرعم  هللادـبع  نب  دعـس  و  رافـص »  » ناکیدزن زا  ار  وا  هیولوقنبا  هن . ای  تسا  هدرک  تیاور 

[ . 292 « ] دناهدرکن نینچ  ود  نآ  نکیل  دنکیم  تیاور  لقن  دیعس  نب  نیسح  زا 

يرمعلا ورمع  نب  صفح 

ترضح تسا و  مالسلاهیلع -  ماما -  باحـصا  ناگرزب  زا  [ 293  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
هب دـنوادخ  هک  ار -  يرمعلا »  » هکنآ ات  وشم  جراخ  ترهـش  زا  : » دیاتـسیم ار  وا  نینچ  دـسیونیم  لیعامـسا  نب  قاحـسا  هب  هک  ياهماـن  رد 

. تشرس كاپ  نیما ، تسا  يدرم  وا  دسانـشب . ار  وت  زین  وا  یـسانشب و  ار  وا  ینک و  مالـس  وا  رب  ینیبب ، ددرگ -  دونـشخ  وا  زا  ام  يدونـشخ 
رایـسب ساپـس  شیاتـس و  دـناسرب  نم  هب  ار  اهنآ  ات  دوشیم  عمج  وا  دزن  دـیآیم  ام  يوس  هب  یحاون  زا  هچ  ره  تسام . زا  اـم و  هب  کـیدزن 

دهدیم . ناشن  مالسلامهیلع -  تیبلها -  هب  ار  وا  یکیدزن  یتریس و  کین  يراوتسا ، ار  همان  نیا  [ . 294 ....« ] ار يادخ 

نامیلس نب  نادمح 

دربیم مان  مالسلاامهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  یهاگ  يداه و  ترضح  باحصا  زا  ار  وا  یهاگ  خیش ، يروباشین . دیعـسوبا 
دوب . هعیش  ناگرزب  زا  هقث و  يدرم  [ 295]

دمحم نب  ةزمح 

ترـضح زا  ار  هزور  بوـجو  تمکح  وا  [ 296  ] دربیم ماـن  هحفـص 152 ] مالـسلاهیلع [ -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 297 . ] دنکیم تیاور  وا  زا  دمحم  نب  قاحسا  تسا و  هدرک  تیاور 

د)  ) فرح

دیزیبا نب  دوواد 

درامشیمرب . مالسلاامهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  يداه و  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  رادنید . وگتسار و  هقث ، تسا و  روباشین  لها 

یمق يرعشا  رماع  نب  دوواد 

دنرامشیمرب . مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  [ 299  ] یقرب و  [ 298  ] خیش

مساق نب  دوواد 
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هراشا ناشیا  یگدنز  تمظعرپ  ياههولج  هب  راصتخا  هب  اجنیا  رد  دوب . دیحوت  نارادـمچرپ  مالـسا و  ناگرزب  زا  رفعج  مشاهوبا  هب  فورعم 
یهتنم نایقتم  يالوم  بلاطیبأ ، نب  یلع  راوگرزب  ردارب  رایط  رفعج  مالـسا  هنادواج  دیهـش  هب  وا  فیرـش  بسن  كانبات : نامدود  مینکیم .

. دوشیمن تفای  رتفیرش  نیا  زا  یبسن  باسنا ، ملاع  رد  [ 300 . ] تسا بلاطیبأ  نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  قاحسا  نب  مساق  دنزرف  وا  دوشیم .
درک كرد  ار  مالسلامهیلع -  يرکـسع -  نسح  يداه و  داوج ، اضر ، ماما  دوب . راهطا  ناماما  ناگتخابلد  زا  مشاهوبا  تیب : لها  هب  تبحم 
نیمز [ » هحفص 153 تسا [ : هدورس  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  يرامیب  ماگنه  ار  ریز  رعش  دورـس . ابیز  يراعـشا  نانآ  حدم  رد  و 

. تسا ناوتان  رامیب و  ماما  دنتفگ  هک  ماگنه  نآ  تفرگ  ارف  ار  منت  بت ، نازوس  يامرگ  دـش و  نیگنـس  هدرـشف و  مبلق  دـیخرچ ، مرـس  درگ 
ار درد  يهشیر  وت  هک  اتفگش ! «. » دندمآ نییاپ  نامسآ  ناگراتس  دش و  ناوتان  مالسا  تیرامیب  اب  هک  داب  تیادف  میتسه  ناج ، يهمه  متفگ :
« یتسه ناگدنز  ناگدرم و  هدـننک  هدـنز  ناناملـسم و  يایند  نید و  ياهدرد  بیبط  وت  يوشیم  جـنر  درد و  راچد  هنوگچ  ياهدناکـشخ ،

 - يداه ماما  دـندروآیم . لمع  هب  ریدـقت  وا  زا  دنتـشاذگیم و  مارتحا  رایـسب  ار  وا  مشاهوبا  رـصاعم  ناـماما  همئا : دزن  وا  هاـگیاج  [ . 301]
: دـیوگیم مشاهوبا  يروآ ؟ اـجب  یهاوخیم  ار  دـنوادخ  ياـهتمعن  زا  کیمادـک  رکـش  مشاـهوبا ! يا  : » دومرف وا  يهراـبرد  مالـسلاهیلع - 
رب ار  تنت  درک و  اطع  نامیا  تمعن  وت  هب  دـنوادخ  تفگ : هدرک  نخـس  هب  زاغآ  ترـضح  دوخ  میوگب . هچ  متـسنادیمن  مدـنام و  شوماخ 
[ . 302 « ] یشاب زاینیب  ندز  ور  زا  ات  دیشخب  تعانق  تفـص  ار  وت  ینک و  تعاطا  شتـسرپ و  ار  وا  ات  داد  وت  هب  یتمالـس  دومن ، مارح  خزود 
دزن يزاتمم  تیعقوم  زا  دـناهتفگ : وا  يهرابرد  ناسیون  هرکذـت  دوب . مدرم  تاقبط  عیمج  مارتحا  دروم  يرفعج  مشاهوبا  یعامتجا : تیعقوم 
دارفا همه  هحفـص 154 ] زا [  وا  بسن  وا  رـصع  رد  تفریم . رامـش  هب  لماع  ملاـع و  عرو ، کـسان و  نادـهاز  زا  دوب و  رادروخرب  ناـطلس 

، مشاهوبا یکابیب : يریلد و  تسا . لیلجت  مارتحا و  هتـسیاش  دشاب  هتـشاد  یتافـص  نینچ  هک  یـسک  [ 303  ] دوب رتفیرـش  بلاطیبا  نادناخ 
يهدیرب رس  هک  یماگنه  دننکیم  لقن  ناخروم  تشادن . یکاب  طیارش  نیرتتخـس  رد  یتح  قیاقح  نتفگ  زا  هک  دوب  لدرپ  روالد و  يدرم 

زین يرفعج  مشاهوبا  دـنتخادرپ ، ییوگ  کیربت  هب  یهورگ  دـندروآ و  رهاط  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  وا  لتاق  دزن  ار  ییحی »  » گرزب یبالقنا 
تیلـست ار  وا  دوب  هدـنز  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  رگا  هک  ماهدـمآ  تدزن  يرما  ییوگ  تینهت  هب  ریما ! يا  : » تفگ دـش و  دراو 

ار ییحی  تشوگ  رهاط ! نادنزرف  يا  : » تفگ دشیم  جراخ  هک  یلاح  رد  وا  و  دادن . خـساپ  یـسک  دـندش و  شوماخ  ناگمه  دـنتفگیم .»!
تسا نآ  ناهاوخ  دنوادخ  هک  ياهتخیر  قحان  هب  نوخ  تسا . ناتراوگان  ربمایپ  نت  يهراپ  هک  دینادب  تسا و  ییابو )  ) ریگولگ هک  دیروخب 

زا سپ  لاس  کی  لاس 261 ه  یلوالا  يدامج  رد  مشاهوبا  تشذگرد : [ . 304 « ] دش دهاوخ  هتفرگ  نآ  ماقتنا  تفر و  دهاوخن  رده  زگره 
[ . 305 . ] تفاتش قح  تمحر  راوج  هب  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  تافو 

س)  ) فرح

یمق هللادبع  نب  دعس 

[ . ] 306  ] ریخ ای  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  زا  ایآ  هک  منادیمن  دـیوگیم : خیـش  درک . كرد  ار  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما 
يوجتـسج رد  تفرگارف و  هماع  زا  یناوارف  ثیداـحا  تسا . هفیاـط  نیا  هیقف  توسک و  شیپ  گرزب ، وا  دـیوگیم : یـشاجن  هحفص 155 ]

رادید ار  یقفرت  سابع  يزار و  متاحوبا  یقیقد ، کلملادبع  نب  دـمحم  هفرع ، نب  نسح  ثیدـح ، گرزب  نایوار  زا  درک . اهرفـس  ثیدـح ،
«، ءوضولا «، » ۀمحرلا : » تسا هدیسر  ام  تسد  هب  ریز  بتک  هک  درک  فینصت  يدایز  ياهباتک  دیسر و  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  درک .

[ . 308  ] تشذگرد یلوق 299 ه  هب  لاس 301 ه و  هب  دعس  [ 307  ] دنکیم رکذ  ار  اهنآ  هک  يرگید  بتک  و  جحلا »  » و ةاکزلا » «، » ةالصلا »

عیبر نب  يدنسلا 
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[ . 309  ] درامشیمرب هفوک  لها  و  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  هقث  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يزار یمدآ  دایز  نب  لهس 

ثیدح رد  وا  دیوگیم : یشاجن  [ . 310  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  تسا و  دیعـسوبا  شاهینک 
رد يو  درک . دیعبت  ير  هب  مق  زا  ار  وا  داد و  تداهش  وا  ییوگغورد  ولغ و  رب  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  دوب و  دامتعا  لباق  ریغ  فیعض و 

ار وا  درک . هبتاکم  يرکـسع  نسح  ماما  اب  راطعلا  دیمحلادبع  نب  دـمحم  هلیـسو  هب  لاس 255 ه  یناثلا  عیبر  هاـم  همین  رد  تسیزب و  اـجنامه 
[ . 311  ] تسا هدوب  رداونلا »  » باتک

ش)  ) فرح

بالجلا هللادبع  نب  هیوهاش 

[ . 312  ] درامشیمرب مالسلاهیلع -  هحفص 156 - ] يرکسع [  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

ص)  ) فرح

دامحیبا نب  حلاص 

هدوتس یهاگ  دوب  صخشمان  وا  عضو  درک . رادید  ار  يرکسع  نسح  ماما  دوب  هبداز »  » شمان يزار ، دامحیبا  نب  حلاص  دیوگیم : یشاجن 
ماما باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  [ 313  ] دراد رداونلا »  » و مالـسلاهیلع »-  نینمؤملاریما -  بطخ  : » هلمج زا  ییاـهباتک  دوـب . هتفریذـپان  یهاـگ  و 

[ . 314  ] درامشیمرب مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح 

ع)  ) فرح

ینسح میظعلادبع 

وا دـسریم . مالـسلاهیلع -  یبتجم -  نسح  ماـما  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  يهناـحیر  هب  شفیرـش  بسن  هک  راوگرزب  يدـیس 
. دربیم مان  يرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا . مالـسلاهیلع -  نسح -  ماما  نب  دـیز  نب  نسح  نب  یلع  نب  هللادـبع  دـنزرف 

ير هب  ار  دوخ  ناطلـس ، تسد  زا  زیرگ  لاح  رد  میظعلادبع  تفگ : هک  دنکیم  لقن  یقرب  دـلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  یـشاجن  [ . 315]
رادهزور ار  زور  رادهدنز و  بش  ار  بش  دوخ  هاگناهن  رد  درک . لزنم  یلاوملاۀکس »  » هلحم رد  نایعیش  زا  یکی  هناخ  نیمز  ریز  رد  دناسر و 
ياهلصاف ود  نآ  نایم  و  تسنادیم . رفعج  نب  یـسوم  نادنزرف  زا  یکی  هب  قلعتم  ار  نآ  هک  تفریم  یهاگمارآ  ترایز  هب  یهاگهاگ  دوب .

نایعیش زا  یکی  دنتخانش . ار  وا  نانآ  رثکا  هحفص 157 ] هکنآ [  ات  دیسریم  نایعیـش  کیاکی  هب  وا  ربخ  تسیزیم و  افخ  رد  نانچمه  دوب .
یبیـس تخرد  کیدزن  دننکیم و  عییـشت  یلاوملاۀکـس »  » هلحم زا  ار  منادنزرف  زا  یکی  : » دیوگیم وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  مرکا  ربمایپ 
کلام دزن  تساخرب و  درم  نآ  دادماب  دندرک . هراشا  هطقن  نآ  هب  ترضح  سپس  دنراپـسیم .» كاخ  هب  باهولادبع  نب  رابجلادبع  غاب  رد 
فیرعت دوب  هدید  هک  ار  یباوخ  يرخب .»؟ یهاوخیم  ار  نآ  ياج  تخرد و  ارچ  : » دیسرپ غاب  بحاص  دش . اهنآ  ندیرخ  راتساوخ  هتفر  غاب 

هعیش بسن و  یمشاه  راوگرزب  نآ  فقو  ار  غاب  همه  تخرد و  ياج  هک  تفگ  سپس  ماهدید » یباوخ  نینچ  زین  نم  : » تفگ درم  نآ  درک .
وا نت  زا  سابل  هک  یماگنه  و  هیلع -  هللاۀمحر  تفای -  تافو  سپـس  دش و  رامیب  میظعلادبع  دعب  یتدم  دندرگ . نفد  نآ  رد  ات  تسا  هدرک 
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میظع دیس  نیا  [ . 316  ] دوب هدش  هتـشون  هدازماما  نآ  فیرـش  بسن  نآ  رد  هک  دنتفای  وا  بیج  رد  ياهعقر  دنهد  لسغ  ار  وا  ات  دندروآ  رد 
ار یعرـش  لئاسم  ماکحا و  یخرب  مدیـسر و  ارماس  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدخ  دـیوگ : یم  يزار  دامح  وبا  دوب  هیقف  یملاع  نأشلا 
رد ینید  لئاسم  رد  یلکشم  رگا  دامح ! يا  : » دندومرف منک  عادو  ناشیا  اب  متـساوخ  یم  هک  یماگنه  دنداد و  خساپ  زین  ترـضح  مدیـسرپ ،

[ . 317 «. ] ناسرب وا  هب  ارم  مالس  سرپب و  ینسح  هللادبع  نب  میظعلادبع  زا  دش  ادیپ  تیارب  ترهش 

یمق يریمح  رفعج  نب  هللادبع 

 ] نب رفعج  نب  هللادبع  : » دیوگیم یشاجن  دنربیم . مان  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  [ 319  ] یقرب و  [ 318  ] خیش
يدـنا دون و  تسیود و  لاس  دوب . نانآ  توسک  شیپ  مق و  لها  گرزب  یمق ، سابعلاوبا  يریمح  عماـج  نب  کـلام  نب  نسح  هحفص 158 ]

ۀمظعلا و لئالدلا ، ۀنامالا ، هلمج : زا  درک  فینصت  يدایز  بتک  دندینش . ثیدح  وا  زا  يدایز  نامدرم  دش و  هفوک  دراو  هتشذگ  ترجه  زا 
نیب ام  اضرلا ، نبا  رفعجیبا  یلا  دانـسالا  برق  ۀفرعملا ، ۀعاطتـسالا و  ةدارالا و  ءادبلاو و  دیحوتلا  برعلا ، لضف  ةریحلا ، ۀـبیغلا و  دـیحوتلا ،

 - ثلاـثلا نسحلایبا  تاـبتاکم  لاجدـلا ، لـئاسم  نیفلتخملا ، نیثیدـحلا  راـنلا ، ۀـنجلا و  حاورـالا و  ساـبعلا ، ماـشه و  مکحلا و  نـب  ماـشه 
 - رمالا بحاص  یلا  دانسالا  برق  يرمعلا ، نامثع  نب  دمحم  دی  یلع  مالسلاهیلع -  یلع -  نب  نسح  نب  دمحم  یبال  لئاسم  مالسلاهیلع ،- 

قیمع و عیسو و  شناد  يایوگ  فلتخم  ياههنیمز  رد  وا  تافیلأت  مجح  [ . 320  ] بطلا باتک  هتاعیقوت و  دمحمیبا و  لئاسم  مالسلاهیلع - 
تسا . یلقن  یلقع و  مولع  رد  وا  صصخت 

یقهیب هیودمح  نب  هللادبع 

نآ نتم  هک  ياهمان  رد  ترـضح  دوب و  هعیـش  ناکین  زا  يو  [ 321  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
دتسرفیم . تمحر  وا  رب  دمآ -  البق 

یسلایط دلاخ  نب  دمحم  نب  هللادبع 

نینچمه وا و  : » دـیوگیم یـشاجن  [ . 322 . ] دربیم مان  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا و  هفوک  لـها 
دوعـسم نب  دمحم  [ . 323 «. ] دراد رداونلا »  » مان هب  یباتک  هللادـبع  دنتـسه . داـقتعالا  حیحـص  هقث و  باحـصا  زا  نسحلا  دـمحموبا  شردارب 

[ . 324 « ] میاهدیدن وا  زا  یکین  زج  ام  تسا و  هقث  هحفص 159 ] یسلایط [  دلاخ  نب  دمحم  نب  هللادبع  : » دیوگیم شاهرابرد 

دمحم نب  هللادبع 

دیازفایم دربیم و  مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  یقـشمد . یماش  هب  فورعم  تسا و  دمحموبا  شاهینک 
[ . 325 . ] درکیم ثیدح  لقن  نارگید  یسیع و  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  وا  هک 

يرمعلا دیعس  نب  نامثع 

یتاذ یساسا و  رصانع  زا  تناید  تفریم و  رامش  هب  نامیا  اوقت و  ياههردان  زا  دشیم . هتفگ  وا  هب  زین  نامـس  ورمعوبا و  شاهینک  تایزلا ،
تیعقوم و زا  هدوتس و  ار  وا  يرمعلا  رصاعم  همئا  مالسلامهیلع :)  ) ناماما شیاتس  مییوگیم : نخـس  شاهرابرد  راصتخا  هب  اجنیا  رد  دوب . وا 
مدیـسر و مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  تمدخ  يزور  دـیوگیم : یمق  دعـس  نب  قاحـسا  نب  دـمحا  دنتـشادرب . هدرپ  شیوخ  دزن  وا  تلزنم 

یسک هچ  نخس  سپ  تسین  رودقم  میارب  هراومه  امش  هب  یبایتسد  ناکما  متـسین و  یهاگ  موشیم و  بایفرـش  یهاگ  میاقآ ! مدرک : ضرع 
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امـش هب  هچ  ره  نیما ، هقث و  يدرم  تسا  ورمعوبا  نیا  : » دوـمرف هیلع -  هللا  تاولـص  ترـضح -  میدـنب .؟ راـکب  ار  هک  ناـمرف  میریذـپب و  ار 
تمدـخ يزور  مالـسلاهیلع -  يداـه -  ماـما  تاـفو  زا  سپ  تسا .» هدوـب  نم  فرط  زا  دـنک  غـالبا  امـش  هب  هچ  ره  هتفگ و  نـم  زا  دـیوگب 
ترـضح هب  مدوب  هتفگ  ناشردپ  هب  هک  ار  ینانخـس  نامه  مدرک و  ناشیا  زا  ار  نیـشیپ  شـسرپ  مدیـسر و  يرکـسع  نسح  ماما  ناشدـنزرف 

ره گرم  زا  سپ  یگدـنز و  رد  تسا  نم  هقث  هتـشذگرد و  ماما  هقث  نیما ، هقث و  تسا ، ورمعوبا  نیا  : » دـنداد خـساپ  ناشیا  مدرک . ضرع 
لقن قاحـسا  نب  دمحا  نینچمه  هحفـص 160 ] [ . ] 326 « ] تسا هدوب  نم  زا  دـنک  غـالبا  امـش  هب  هچ  ره  هتفگ و  نم  زا  دـیوگب  امـش  هب  هچ 

؟ مریذـپب نامرف  هک  زا  مدـنب و  راکب  ار  هک  نخـس  مریگب و  ارف  هک  زا  ار  ماکحا  مدیـسرپ : مالـسلاهیلع -  يداه -  یلع  ماما  زا  هک : دـنکیم 
سپ تسا  هدوب  نم  فرط  زا  دنک  غالبا  هچ  ره  هتفگ و  نم  زا  دـیوگب  هچ  ره  تسا ، نیما  هقث و  يدرم  ورمعوبا  نیا  : » داد خـساپ  ترـضح 

ولع يایوگ  یصخش  نینچ  تناید  لامعا و  زا  همئا  ندرک  قیثوت  [ . 327 « ] تسا نم  قوثو  دامتعا و  دروم  وا  هک  امن  تعاـطا  نک و  شوگ 
 - نامز ماما  لیکو  لاس  هاجنپ  تدم  راوگرزب  ملاع  نیا  مالسلاهیلع :-  نامز -  ماما  تلاکو  تسوا . دنمورین  ياوقت  راوتسا و  نامیا  هبترم و 
[ . 328  ] درکیم لقتنم  نانآ  هب  ار  ناشیا  ياهخساپ  دناسریم و  ترضح  هب  ار  نایعیش  ياهـشسرپ  دوب و  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

دیجم نآرق  زا  ءزج  کـی  توـالت  زا  سپ  دـشیم و  نآ  لـخاد  زور  ره  دوب و  هدـنک  دوخ  يارب  يربـق  وا  هک  دـنیوگیم  ناـخروم  تاـفو :
زور شیپاشیپ ، هک  یلاح  رد  تشذـگرد . يرجه  راهچ ) ای   ) جـنپ دصیـس و  لاـس  یلوـالا  يداـمج  رخآ  رد  راوگرزب  نیا  دـشیم . جراـخ 

[ . 329  ] تسا فورعم  یفالخلا » خیشلا   » هب نایدادغب  دزن  دندرپس و  كاخ  هب  دادغب  رد  ار  وا  دوب . هدرک  ییوگزاب  ار  دوخ  گرم 

یمق لیکولا  ةورع 

[ . 330 . ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

یلع نب  يرمکعلا 

 ] زا ار  وا  خیـش  تسا . يروباشین  یکفوب  دمحمنبا  م .) منک -  ادـیپ  رداصم  رد  ار  نآ  حیحـص  متـسناوتن  نم  تسا و  طلغ  مان  نیا  الامتحا  )
ترـضح يارب  دنقرمـس  زا  كرت  یناـمالغ  وا  هک  دـیازفایم  دربیم و  ماـن  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نـسح  ماـما  باحـصا  هحفص 161 ]

[ . 331 . ] درک يرادیرخ 

لالب نب  یلع 

يدادغب الصا  وا  : » دیوگیم یشاجن  [ 332 . ] درامشیمرب مالسلاامهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  يداه و  یلع  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
رد يرکـسع  نسح  ماـما  [ . 333 « ] دراد یباـتک  درکیم و  تیاور  لـقن  مالـسلاهیلع -  يداـه -  ماـما  زا  دـش ، لـقتنم  طـساو  هب  هک  تـسا 

دروم هقث و  وا  هک  ناوخب  ددرگ -  دونـشخ  وا  زا  دـنوادخ  لـالب -  نب  یلع  رب  ار  اـم  هماـن  قاحـسا ! يا  . » دـیامرفیم قاحـسا  هب  ياهموـقرم 
یـسیع نب  دـمحم  تسا : هتـشون  مدـید  دـمحا  نب  لیئربج  طخ  هب  دـیوگیم : یـشک  تسا .» دوخ  فیاـظو  تاـبجاو و  هب  ياـناد  داـمتعا و 
شیاتـس ار  ادـخ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » تشون لاـس 232ه  رد  لـالب  نب  یلع  هب  هیلع -  هللا  مالـس  ترـضح -  تفگ : مـیارب  ینیطقیلا 

، دعب اما  متـسرفیم . دنوادخ  تمحر  دورد و  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  مراذـگیم و  ساپـس  شیاهتمعن  رب  ار  وا  وت و  نتـشاد  رطاخب  منکیم 
وت هکنآ  هب  رظن  متـسناد ، دوـخ  نیما  ار  وا  متـشامگ و  متـشاد  وا  زا  هک  یتخانـش  تفرعم و  رثا  رب  هبر » دـبع  نب  نیـسح   » ياـجب ار  یلعوـبا 

هیعرـش قوقح  زا  هچنآ  نک و  تعاـطا  وا  زا  سپ  مرادـب  یمارگ  صوصخم و  هماـن  نیا  هب  ار  وت  متـشاد  تسود  یتسه  دوخ  هیحاـن  گرزب 
بوبحم و ام  دزن  وا  هک  دنشاب  وا  راکددم  رای و  ات  زیگنارب  ار  نانآ  هد و  روتسد  راکنیدب  زین  ار  ام  ناتـسود  نک و  میلـست  وا  هب  هدنام  تدزن 

وت دنکیم  ششخب  دهاوخب  هک  ره  هب  میحر  معنم و  دنوادخ  تفای . یهاوخ  کین  ییازـس  شاداپ و  دنوادخ  زا  تراکنیا  رب  تسا و  هدوتس 

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسرد و لـیلد  هماـن  نیا  هحفــص 162 ] [ . ] 334 « ] ار يادـخ  رایـسب  ساپـس  متـشاگن و  دوخ  طـخ  هب  ار  هماـن  نیا  یتـسه . ادـخ  هاـنپ  رد 
دناسریم . وا  هب  ار  ماما  دامتعا  تسوا و  يراکتسرد 

یعازخ رفعج  نب  یلع 

[ . 335  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  دوب . یفقاو  ورم و  لها  سابعنبا 

ینامه رفعج  نب  یلع 

لضاف يدرم  : » دیوگیم خیش  و  [ . 336  ] درب یم  مان  مالسلا -  امهیلع  يرکسع -  نسح  ماما  يداه و  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  یقرب  یکمرب .
هللاۀمحر يرمعلا -  رفعجوبا  [ . 337 « ] تفریم رامش  هب  مالـسلاامهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  يداه و  ماما  يالکو  زا  تیاضر  دروم  و 
يرکسع نسح  ماما  هب  ار  ارجام  دنکیم  نارگ  ناوارف و  ياهـششخب  هک  دید  ار  رفعج  نب  یلع  لالب ، نب  رهاطوبا  يزور  : » دیوگیم هیلع - 

دندوب هدرک  رداص  يروتسد  نینچ  زین  البق  میزادرپب ، وا  هب  رانید  رازهدص  دنداد  روتـسد  دوخ  خساپ  رد  ترـضح  تشون . مالـسلاهیلع -  - 
هب یلع  هک  یماگنه  دز  زاب  رـس  ماما  روتـسد  ماجنا  زا  مدرم  ياهوگتفگ  انایحا  هیور و  نینچ  زاغآ  زا  تعناـمم  لاـم و  ظـفح  رطاـخب  نکیل 
هک دنکیم  لقن  تخسلا  نب  فسوی  زا  دوخ  دنس  هب  یـشک  [ . 338 « ] دنهدب وا  هب  رانید  رازه  یس  دنداد  روتسد  ناشیا  دیـسر  ماما  تمدخ 

تیاعـس و لکوتم  دزن  وا  زا  تفریم  رامـش  هب  دادـغب -  فارطا  ییاتـسور  اـینیمه -  لـها  دوب و  يداـه  ماـما  لـیکو  رفعج  نب  یلع  تفگ :
هب ار  ناقاخ  نب  هللادبع  رانید  رازه  هس  فرص  اب  راچان  وا  دیـشک و  ازارد  هب  وا  سبح  دننک . ینادنز  ار  وا  داد  روتـسد  سپ  دندرک  ییوگدب 

تاهرابرد رگا  هللادـبع ! يا  تفگ : هفیلخ  تشاذـگ . نایم  رد  لـکوتم  اـب  ار  ارجاـم  زین  وا  دـشوکب . وا  يدازآ  هار  رد  اـت  تساوخ  تطاـسو 
. مشکب ار  وا  مهاوخیم  نم  تسا و  يداه -  ماما  ینالف -  لـیکو  درم  نیا  یتسه ، یـضفار »  » وت هک  متفگیم  هحفص 163 ] متشاد [  یکش 

مـسرتیم ادـخ  هب  هک  بایرد  ارم  ار ! ادـخ  ار ، ادـخ  نم ! ياقآ  تشون : ماما  هب  نومـضم  نیا  هب  ياهمان  وا  دیـسر و  یلع  شوگ  هب  ربخ  نیا 
نیا مروآیم .» يور  ادخ  هب  تاهرابرد  تسا  هدیـسر  دـح  نیدـب  وت  عضو  منیبیم  هک  لاح  : » تشون خـساپ  رد  ماما  مدرگ . ددرم  لزلزتم و 
سپ دیسر . دوخ  جوا  هب  هبنشود  زور  رد  تفای و  تدش  شیرامیب  دش و  رامیب  لکوتم  هعمج  حبص  دیـسر . وا  تسد  هب  هعمج  بش  رد  همان 

ارچ دیـسرپ : هللادبع  زا  دندیـسر  رفعج  نب  یلع  مان  هب  هکنآ  ات  دـننک  دازآ  دـشیم . هضرع  وا  رب  ناشیاهمان  هک  یناینادـنز  همه  داد  روتـسد 
دننک و دازآ  تعرس  هب  ار  وا  داد  روتسد  سپ  درک . مهاوخن  يدای  وا  زا  زگره  رگید  تفگ : هللادبع  یتفگن ؟ ینخس  نم  اب  وا  باب  رد  رگید 

ینیوزق متاح  نب  سراف  یگدنز  حرش  رد  یشک  [ . 339 . ] دش اجنآ  میقم  تفر و  هکم  هب  ماما  روتـسد  هب  زین  یلع  دیبلط . يدوب  لالح  وا  زا 
تیادف متشون : ماما  هب  تفگ  هک  درک  لقن  دمحم  نب  میهاربا  زا  رفعج  نب  یـسوم  تسا : هتـشون  مدید  دمحا  نب  لیئربج  طخ  هب  دسیونیم :

ره هدـش و  داجیا  یگتـسد  ود  هک  اجنآ  ات  دوشیم  هتفگ  رفعج  نب  یلع  وا و  نیب  دوجوم  تافالتخا  و  سراف »  » زا ینانخـس  ام  ناـیم  مدرگ !
دییامن یفرعم  ار  دوخ  هدـنیامن  مینک و  عوجر  یـسک  هچ  هب  ییاـمرفب  يراذـگ و  تنم  اـم  رب  رگا  سپ  دـیوجیم . يرازیب  يرگید  زا  هورگ 

هن دـننکیم و  شـسرپ  یـسک  نینچ  زا  هن  : » تشون ترـضح  هللاءاش . نا  درک -  میهاوخ  عوجر  وا  هب  اهنت  دوب و  دـهاوخ  اـم  ناـنتما  بجوم 
رتالاب دنک -  دنمهرهب  وا  زا  نانچمه  ار  ام  دنوادخ  ار -  رفعج  نب  یلع  ردق  دـنوادخ  تساور . يدـیدرت  هحفص 164 ] کش و [  شاهرابرد 

زا عنام  دیـسارهب و  سراف »  » زا دـیراذگ و  ناـیم  رد  رفعج  نب  یلع  اـب  ار  دوخ  جـئاوح  دریگ . رارق  هسیاـقم  دروم  نینچ  هک  هداد  رارق  نآ  زا 
نایم شزیگنا  هنتف  وا و  ماهوا  کیکـشت و  رابخا  دـیدنبیم . راکب  ارم  روتـسد  تنایرهـشمه  رگید  وت و  دـیدرگ . ناتیاهراک  رد  وا  تلاـخد 

هب ار  وا  ماما  هک  دـهدیم  ناشن  نامیا  داقتعا و  جوا  رد  ار  وا  همان  نیا  [ . 340 « ] هللاءاش نا  دینکن -  یتافتلا  وا  هب  تسا  هدیـسر  نم  هب  مدرم 
دهدیم . رارق  نایعیش  يارب  ییامنهار  ار  وا  درامگیمرب و  دوخ  تلاکو 
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نسح نب  یلع 

نب نسح  نب  یلع  : » دیوگیم یـشاجن  و  [ 341  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  یفوک . لاضفنبا 
رامـش هب  هفوک  رد  اـم  باحـصا  ياـهقف  زا  نسحوـبا  ضاـیفلا  یعبر ، نب  ۀـمرکع  يهدـش ) دازآ   ) یلوـم نمیا ، نب  رمع  نب  لاـضف  نب  یلع 

دـش و هدینـش  يدایز  ثیداحا  وا  زا  دوب . هتفریذـپ  هراب  نیا  رد  شنانخـس  دوب و  ثیدـح  هب  فراع  دامتعا و  دروم  توسک ، شیپ  تفریم .
شردپ زا  دوب . یحطف »  » درکیم و تیاور  لقن  مک  نافیعض  زا  درکن . يریگهدرخ  وا  زا  یـسک  دشن و  هدید  دنک  فیعـضت  ار  وا  هک  يزیچ 

یناعم ماگنه  نآ  رد  نکیل  متخادرپیم  مردـپ  ياهباتک  هلباـقم  هب  هک  مدوب  هلاـس  هدـجه  تفگیم : درکیمن و  تیاور  دوب -  یحطف  هک  - 
هب ریز  بتک  اهنآ  زا  هک  تسا  هدرک  فینـصت  یناوارف  ياهباتک  منک .» لـقن  وا  زا  ار  اـهنآ  مرادیمن  اور  مدرکیمن و  كرد  ار  تاـیاور  نآ 

، حاکنلا قالطلا ، جحلا ، هحفص 165 ] کسانم [  مایـصلا ، سمخلا ، ةاکزلا و  ةالـصلا ، سافنلا ، ضیحلا و  ءوضولا ، تسا : هدیـسر  ام  تسد 
، ظعاوملا محالملا ، ۀفوکلا ، ۀبیغلا ، ۀعتملا ، ضئارفلا ، ایاصولا ، زئانجلا ، لئالدلا ، ءایبنالا ، دهزلا ، فیرحتلا ، نآرقلا و  نم  لیزنتلا  ۀـفرعملا ،

یف يور  ام  لاجرلا ، لیئارـسا ، ینب  بئاـجع  هلآ ،-  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  تـالآ  ءامـسا  هللادـبع ، ۀـماما  تاـبثا  بطلا ، تاراـشبلا ،
ار وا  تسوا و  تاعالطا  تعـسو  هدرتسگ و  شناد  يایوگ  تافیلأت  نیا  [ . 342  ] ۀقیقعلا بلاثملا و  ءاعدلا ، رانلا ، ۀنجلا و  ریسفتلا ، مامحلا ،

هیلع هللاۀمحر  مساقلاوبا -  خیش  زا  تسوا . ندوب  یحطف »  » وا رب  يریگهدرخ  حدق و  اهنت  دهدیم . رارق  راگزور  نآ  ياملع  مدقم  ههبج  رد 
ار ناـمه  شیاـهباتک  يهراـبرد  داد : خـساپ  دـندرک . شـسرپ  درک  نعل  مذ و  ار  وا  ماـما  هکنآ  زا  سپ  یقازعلا » یبأ  نبا   » بتک يهراـبرد  - 

یلو دـیریذپب  ار  اهنآ  تایاور  : » دومرف دـندرک  شـسرپ  وا  زا  لاضفنبا  ياهباتک  يهرابرد  هکنآ  زا  سپ  يرکـسع  نسح  ماما  هک  میوگیم 
[ . 343 « ] دیراذگاو ار  اهنآ  يارآ 

نامیلس نب  یلع 

[ . 344  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  یقر . دووادنبا 

نایرلا نب  یلع 

[ . 345 . ] درامشیمرب يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  تسا و  یمق  يرعشا  تلصلانبا 

سیمر نب  یلع 

[ . 346  ] تسا فیعض  يدادغب و  وا  دیازفایم  دربیم و  مان  مالسلاامهیلع -  يرکسع - نسح  ماما  يداه و  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

دیز نب  یلع 

هحفص 166 ] [ . ] 347  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  تسا و  يولع  یلعنبا 

يروباشین عاجش  نب  یلع 

[ . 348  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يرمیص دمحم  نب  یلع 
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[ . 349  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

سایلا نب  دمحم  نب  یلع 

[ . 350  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

ملسمیبا نب  رمع 

[ . 351  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

ینئادم دیوس  نب  ورمع 

[ . 352  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

ف)  ) فرح

ثراح نب  لضف 

ماگنه تفگ : هک  دنکیم  لقن  لضف  زا  دوخ  دنس  هب  یـشک  [ 353  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
ردپ گوس  رد  هک  میدرک  هدهاشم  ار  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  مدوب . ارماس  رد  مالسلاهیلع -  يداه -  ماما  سدقم  رکیپ  عییشت 
تلاح نیا  زا  مدوب و  ربخ  اب  ناشیا  نأش  تلالج  زا  تسا . تکرح  رد  هدایپ  نیمغ و  هتفرگ ، هتـسخ ، هتخاب ، خر  گنر  هداد ، كاچ  نابیرگ 

جنر و زا  هچنآ  : » دومرف نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ترـضح  بش  نامه  مدـنام ، هحفص 167 ] تفگش [  رد  ناشیا  رب  یگتـسخ  هبلغ  و 
باحـصا يارب  تسا  یتربع  نیا  دیامزآیم ، دهاوخب  ار  هک  ره  نادب  دنوادخ  هک  ناگدنب  رب  تسا  یـشیامزآ  يدرک  هدهاشم  زورما  هودنا 

رد رکفت  تابث و  دـنوادخ  زا  میوش . یگتـسخ  راچد  نانآ  نوچ  هک  میتسین  مدرم  دـننام  ام  تسین و  یتمالم  هدـنوش  شیامزآ  رب  تریـصب ،
[ . 354 « ] تسا يرادیب  رد  ام  نخس  دننام  باوخ  رد  ام  نخس  هک  نادب  دنهاوخیم و  ام  زا  ار  نآ  هک  میراتساوخ  ار  ییادخ  قلخ 

ناذاش نب  لضف 

راگزور ياملع  نیرتتسد  هریچ  نیرتراـکرپ و  زا  یکی  وا  [ 355  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
ماما هجوت  دروم  اهنآ  زا  ياهراپ  هک  [ 356  ] درک فیلأت  باتک  تشاذـگ 180  اجب  يراثآ  دوخ  زا  یملع  فلتخم  ياههنیمز  رد  دوب و  دوخ 
باتک نیا  : » دومرف دـییأت  ار  نآ  نینچ  وا  بتک  زا  یکی  هظحالم  ماـگنه  ترـضح  تفرگ . رارق  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  راوگرزب 
لـضف هک  مربیم  کشر  ناسارخ  لها  رب  : » دندومرف وا  تافیلأت  زا  رگید  یکی  قروت  ماگنه  [ . 357 « ] تسا ندرک  لمع  هتسیاش  حیحص و 

، لضف لـیلجت  تشادـگرزب و  رد  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  [ . 358 « ] دـنراد یگرزب  نینچ  تسا و  ناـنآ  ناـیم  رد  ناذاـش  نب 
تسا و یلعج  هک  دـنکیم  لقن  وا  مذ  حدـق و  رد  راـبخا  یخرب  یـشک  [ . 359  ] دـندرک تمحر  بلط  شیارب  راب  هس  درکیمن و  یهاـتوک 

تراهط تمصع و  نادناخ  یتدیقع  يانب  نتخاس  رد  هک  راوگرزب  نیا  نأش  زا  ات  دناهتخاس  شاهرابرد  نادوسح  هحفص 168 ] نانمشد و [ 
دنک . روشحم  تیبلها  اب  ار  وا  دهد و  کین  شاداپ  شیادخ  دنهاکب . دوب  زابنا 

ق)  ) فرح
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يؤلؤل ماشه  نب  مساق 

وا دیوگیم : یشاجن  [ 360 . ] درکیم ثیدح  لقن  بویا  وبا  زا  وا  هک  دیازفایم  دربیم و  مان  يرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
[ . 361  ] تشون رداونلا »  » مان هب  یباتک 

م)  ) فرح

میهاربا نب  دمحم 

نب دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  بوقعی  نب  دمحم  [ . 362  ] درامشیمرب مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیـش  رایزهمنبا .
لاوما مردـپ  دزن  مدـش و  کـش  راـچد  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  تاـفو  زا  سپ  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  راـیزهم  نب  میهاربا 

یجنـشت راچد  مردـپ  ناهگان  مدـش . جراخ  وا  يهقردـب  يارب  زین  نم  دـش ، یتشک  راوس  هتـشادرب  دوخ  اب  ار  اهنآ  دوب . هدـش  عمج  یتفگنه 
اب تشذگرد . درک و  تیـصو  سپ  سرتب . ادخ  زا  لاوما  نیا  رد  دوزفا : و  تسا . گرم  نیا  هک  نادرگزاب  ارم  مرـسپ ! تفگ : دـش و  تخس 
زا نکیل  منکیم . هراجا  ياهناخ  طش ، رانک  مربیم و  قارع  هب  هتشادرب  ار  لام  نیا  دنکیمن . تیـصو  تسردان  يراک  هب  مردپ  متفگ : دوخ 
نم رب  يرما  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  ناـمز  هحفـص 169 ] دـننامه [  رگا  درک . مهاوخن  هاـگآ  ار  یـسک  مراد  دوخ  اـب  هچنآ 

هیارک طش  هنارک  رب  ياهناخ  متفرگ  شیپ  رد  ار  قارع  هار  موشیم . دنمهرهب  اهنآ  زا  دوخ  هنرگ  درک و  مهاوخ  قافنا  ار  لاوما  دـش  راکـشآ 
غلبم نیا  نالف  نالف و  لخاد  رد  دمحم ! يا  دوب : هدش  هتـشون  نآ  رد  هک  دروآ  میارب  ياهمان  یکیپ  هک  مدیزگ  تماقا  يزور  دـنچ  مدرک و 
مداد کیپ  هب  ار  لاوما  مه  نم  دوب . هدمآ  همان  رد  متسنادیم  هچنآ  زا  شیب  یتح  دوب  هتـشون  متـشاد  دوخ  اب  ار  هچنآ  همه  تایئزج  يراد و 

تردـپ ياج  هب  ار  وت  : » هک دـمآ  هماـن  نآ  زا  سپ  مدـش . نیگهودـنا  نم  دـشن و  یـسک  زا  يربخ  نکیل  مدرک  فقوت  يزور  دـنچ  دوخ  و 
میهاربا . يالاو  تلزنم  نأش و  ولع  رب  تسا  یهاوگ  ارجام  نیا  [ . 363 « ] نک شیاتس  ار  يادخ  سپ  میتشامگ 

نابهصلایبا نب  دمحم 

دنربیم . مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  [ 365  ] یقرب و  [ 364  ] خیش

راطعلا دمحا  نب  دمحم 

 - يداـه یلع  ماـما  هک  دـیازفایم  دربیم و  ماـن  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نـسح  ماـما  لـیکو  باحـصا و  زا  ار  وا  خیـش  یمق ، رفعجنـبا 
[ . 366 . ] درک كرد  زین  ار  مالسلاهیلع - 

رهطم نب  دمحا  نب  دمحم 

[ . 367 . ] تسا یسنویو  يدادغب  وا  هک  دیازفا  یم  درب و  یم  مان  مالسلا - هیلع  يرکسع - نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يروباشین دمحا  نب  دمحم 

 ] زا دوخ  دنس  هب  قودص  [ 368  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  تسا و  یناذاش  هللادبعوبا  میعننبا ،
مهرد  480 مالـسلاهیلع -  مئاق -  ترـضح  هب  قلعتم  هیعرـش  قوقح  زا  : » تفگ هک  دنکیم  لقن  ناذاش  نب  دـمحا  نب  دـمحم  هحفص 170 ]

دـصناپ متـشاذگ و  نآ  رب  مهرد  تسیب  مدوخ  زا  سپ  متـسرفب  ترـضح  دزن  صقان  ار  غلبم  نآ  متـشادن  شوخ  نم  دوب و  هدـش  عمج  مدزن 
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لاسرا میارب  ار  لوپ  دیـسر  رفعج  نب  دمحم  دراد . قلعت  مدوخ  هب  نآ  زا  یغلبم  هک  متـشونن  نکیل  مداتـسرف  رفعج  نب  دمحم  يارب  ار  مهرد 
یعیقوت رصع  یلو  ترـضح  زا  [ 369 « ] تسا هدوب  وـت  زا  نآ  مهرد  تسیب  هک  دیـسر  مهرد  دـصناپ  : » دوـب هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  تشاد 

« تسا تیبلالها  ام  نایعیـش  زا  يدرم  میعن ، نب  دـمحا  نب  دـمحم  اما  و  : » تسا هدـمآ  نینچ  نآ  زا  یـشخب  رد  هک  هدـش  رداص  وا  يهرابرد 
[ . 370]

یمق يرفعج  دمحا  نب  دمحم 

ار مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  دوب و  ناشیا  لیکو  هک  دیازفایم  دربیم و  مان  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 371  ] درک كرد  زین 

لالب نب  دمحم 

[ . 372  ] تسا هقث  وا  هک  دیازفایم  دربیم و  مان  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

نومش نب  نسحلا  نب  دمحم 

یشاجن [ . 373  ] دوب هرـصب  لها  هدننک و  ولغ  وا  هک  دـیازفایم  دربیم و  مان  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
هکنآ هلمج  زا  دناهداد  تبسن  وا  هب  فقو »  » رد يرایسب  ثیداحا  دوب . بهذملا  دساف  فیعض و  رایسب  درک و  ولغ  سپ  دوب  یفقاو  وا  دیوگ :

زا سپ   ) درک يراتـسرپ  ارم  هک  دـهد  ربـخ  وت  هب  هک  ره  [ » هحفص 171 دومرفیم [ : مالـسلاهیلع -  مظاک -  یـسوم  ماما  مدینـش  تفگیم :
و نک .» بیذکت  ار  وا  درک ، كاپ  كاخ  زا  ار  شناتسد  درپس و  روگ  هب  تشاذگ ، دحل  رد  دومن ، منفک  درک ، مطونح  داد ، ملـسغ  گرم )

ماـما هب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  وا  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشک  [ . 374 « ] هللادمحلا تسا و  هدـنز  دـییوگب : دیـسرپ ، نم  زا  سک  ره  : » تفگ
: تسا هدومرفن  مالسلاهیلع -  قداص -  ماما  ایآ  متفگ : دوخ  اب  سپس  مدرک ، تیاکـش  یتسدیهت  رقف و  زا  متـشون و  ياهمان  يرکـسع  نسح 

نومضم نیدب  ترضح  باوج  تسا .» ام  نانمشد  اب  یگدنز  زا  رتهب  ام  اب  ندش  هتشک  تسام و  نانمـشد  اب  تورث  زا  رترب  ام  اب  ندوب  ریقف  »
درذگیم و رد  يرایـسب  ياهـشزغل  زا  دنکیم و  كاپ  رقف  اب  دوشیم ، دایز  ناشناهانگ  هک  یماگنه  ار  ام  ناتـسود  لاعتم  دنوادخ  : » دیـسر
هب ظفاح  نایوپ و  هار  غورف  نایوج و  هانپ  هانپ  ام  تسام ، نانمـشد  اب  تورث  زا  رترب  ام  اب  رقف  ياهدرک ؛ سفن  ثیدـح  دوخ  اـب  هک  روطناـمه 

دهاوخ نوگنرس  خزود  رد  ددرگ  فرحنم  ام  زا  هک  نآ  دوب و  دهاوخ  الاو  هاگیاج  رد  ام  اب  درادب  تسود  ار  ام  هک  نآ  میناگتـسویپ . دوخ 
[ . 377  ] تشذگرد لاس 258 ه  رد  [ 376  ] یگدنز لاس  زا 114  سپ  نسحلا  نب  دمحم  [ . 375 « ] دش

رافصلا نسحلا  نب  دمحم 

هتشاذگ راگدای  هب  ناشیا  زا  یلئاسم  هتشاد و  یتابتاکم  ترضح  اب  هک  دیازفایم  دربیم و  مان  يرکـسع  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
مک هحفص 172 ] رترب و [  هبترم ، گرزب  هقث ، مق ، سانشرس  ياههرهچ  زا  وا  دیوگیم : یشاجن  [ . 378  ] دشابیم هلولم »  » هب بقلم  تسا و 

باتک حاکنلا ، باتک  جـحلا ، باـتک  زئاـنجلا ، باـتک  ءوضولا ، باـتک  ةالـصلا ، باـتک  هلمج : زا  دراد  ییاـهباتک  تسا . تیاور  رد  هابتـشا 
، تایدلا باتک  دودحلا ، باتک  حئابذلا ، دیـصلا و  باتک  بساکملا ، باتک  تاراجتلا ، باتک  ریبدـتلا ، ۀـبتاکملا و  قتعلا و  باتک  قالطلا ،
، دـهزلا باتک  ةورملا ، باتک  ۀبرـشالا ، باتک  ةالغلا ، یلع  درلا  باتک  رازملا ، باـتک  ءاعدـلا ، باـتک  ثیراوملا ، باـتک  ضئارفلا ، باـتک 
، بلاثملا باتک  روذنلا ، نامیألا و  باتک  نمؤملا ، باتک  ۀـیقتلا ، باتک  محالملا ، باتک  تاداهـشلا ، باتک  ةاکزلا ، باتک  سمخلا ، باتک 

نآرقلا لضف  باتک  داهجلا ، باتک  نابعـش ، یف  يور  ام  باتک  مالـسلامهیلع ، ۀـمئالا  دالوا  یف  يور  ام  باـتک  تاجردـلا ، رئاـصب  باـتک 
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[ . 380  ] تشذگرد لاس 290 ه  رد  ردقلا  لیلج  خیش  نیا  [ 379]

نیسحلا نب  دمحم 

نغور  ) تاـیز هفوک و  لـها  هک  دـیازفایم  دربیم و  ماـن  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  باـطخلایبا ، نبا 
. دوب دامتعا  دروم  هقث و  تشاد ، يرایسب  تایاور  ام ، ردقلا  لیلج  باحصا  زا  تسا  يراوگرزب  وا  : » دیوگیم یشاجن  [ . 381  ] دوب شورف )
، ءادبلا ۀفرعملا و  باتک  دـیحوتلا ، باتک  هلمج : زا  دراد  ییاهباتک  دـمآیم . تسد  هب  رطاخ  شمارآ  شتایاور  هب  تشاد و  یبوخ  فیناصت 
وا بوشآرهش  نبا  [ . 382  ] رداونلا باتک  مالـسلامهیلع و  ۀمئالا  ایاصو  باتک  ةؤلؤللا ، باتک  ۀمامالا ، باتک  ردـقلا ، لها  یلع  درلا  باتک 

تشذگرد . لاس 262 ه  رد  ردقلا  لیلج  ملاع  نیا  دربیم . هحفص 173 ] مان [  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  هقث  باحصا  زا  ار 

يرمعلا رفعج  نب  دمحم 

نـسح ماما  لیکو  صفح  شردـپ  : » دـیوگ یم  یـشک  [ . 383  ] دربیم ماـن  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
دوب .» مالسلا -  هیلع  يرکسع - 

عیبر نب  دمحم 

[ . 384 . ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  یئاسلا ، دیوسلانبا 

دایز نب  دمحم 

[ . 385  ] دیازفیب نآ  رب  يزیچ  هکنآ  نودب  دربیم  مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ناونع  نیمه  اب  ار  وا  خیش 

ینمرا حلاص  نب  دمحم 

[ . 386 . ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ناونع  نیمه  اب  ار  وا  خیش 

ینادمه حلاص  نب  دمحم 

قودص خیـش  [ 387 . ] دربیم ماـن  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا و  ناقهدـلا  لـیکو  دـمحم ، دـنزرف 
[ . 388 « ] درک هدهاشم  ار  رصعیلو  ترضح  تازجعم  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  : » دیوگیم

یمعثخ حلاص  نب  دمحم 

[ . 389  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ناونع  نیمه  اب  ار  وا  خیش 

یفوک دیمحلادبع  نب  دمحم 

[ . 390  ] دربیم ماـن  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا . هلیجب  يهدـش ) دازآ   ) یلوـم راـطعلا ، ملاـسنبا ،
[ . 391 « ] تسوا زا  رداونلا  باتک  تسا و  هفوک  رد  ام  باحصا  تاقث  زا  وا  : » دیوگیم یشاجن 
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يرمعلا نامثع  نب  دمحم 

وا حدم  رد  يددعتم  رابخا  دندوب و  مالسلاهیلع -  مئاق -  ترـضح  لیکو  هحفـص 174 ] شردپ [  وا و  تسا . نیما  هقث و  رفعجوبا ، شاهینک 
نید ینابم  هک  زا  مریذپب ، ار  هک  نخس  دیسرپ : مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  زا  قاحسا  نب  دمحا  تسا . هدش  رداص  شتشادگرزب  و 

ره دنتـسه و  مدامتعا  دروم  هقث و  دمحم ، شدنزرف  و  دیعـس -  نب  نامثع  يرمعلا -  : » داد خـساپ  ترـضح  منک ؟ هدوارم  هک  اب  مریگب و  ار 
تیلـست نینچ  یعیقوت  رد  شردپ  گوس  رد  ار  دـمحم  مالـسلاهیلع -  مئاق -  ماما  [ . 392 « ] تسا هدوب  نم  فرط  زا  دـننک  غـالبا  وت  هب  هچ 

يرود میتسـشن ، گوس  رد  یتسـشن و  گوس  رد  دیامن . اطع  تکین  شاداپ  دـنک و  ناوارف  ار  تباوث  نوزفا و  ار  تاهرهب  دـنوادخ  : » تفگ
شبیصن وت  نوچ  يدنزرف  دنوادخ  هک  دوب  وا  تداعس  لامک  زا  دنک ، دونشخ  شهاگیاج  رد  ار  وا  دنوادخ  درک ، هدرسفا  ار  ام  وت و  تردپ 

مارآ نمیا و  نایعیـش  تندوب  اب  هک  ار  ادخ  رکـش  میوگیم  دتـسرف ، تمحر  وا  رب  دهد و  ماجنا  ار  شیاهراک  دشاب ، وا  نیـشناج  ات  تخاس 
[ . 393 « ] دشاب وت  رادساپ  نابهگن و  تسرپرـس ، یلو ، دنک ، دنمورین  درادب ، قفوم  دنک ، يرای  ار  وت  دـیازفیب ، تاهداد  رب  دـنوادخ  دنتـسه .
ایآ مدیـسرپ : هنع -  هللا  یـضر  يرمعلا -  نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  يریمح  رفعج  نب  هللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص 

ياهدعو اراگدرورپ ! : » دومرفیم هک  دوب  هبعک  رد  مدید  ار  وا  هک  راب  نیرخآ  يرآ ، داد : خساپ  ياهدید ؟ ار  مالسلاهیلع -  مئاق -  ترـضح 
: تفگیم دوب و  هدز  گنچ  هبعک  ياههدرپ  هب  هک  مدـید  ار  ترـضح  تفگ : نامثع  نب  دـمحم  نینچمه  نک .» ققحم  ياهداد  نم  هب  هک  ار 

تمحر راوج  هب  لاس 305 ه  یلوالا ، يدامج  هاـم  رد  راوگرزب  ملاـع  نیا  هحفص 175 ] [ . ] 394 « ] ریگب ماقتنا  تنانمـشد  زا  اراگدرورپ ! »
[ . 395  ] تفاتش قح 

لالب نب  یلع  نب  دمحم 

رد تشگ و  فرحنم  تقیقح  هداـج  زا  نکیل  دوـب  هـقث  وا  [ 396  ] دربیم مان  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
نب دـمحم  ترـضح  لیکو  لیوحت  درک و  تراغ  تشاد  دوخ  دزن  هک  ار  ماما  هب  قلعتم  هیعرـش  قوقح  لاوما و  تفر . ورف  لطاب  ياـهیگریت 

[ . 397  ] دناهتسج يرازیب  وا  زا  هعیش  تعامج  درک . ماما  فرط  زا  تلاکو  ياعدا  دوخ  هکلب  دادن  نامثع 

يرتستلا یلع  نب  دمحم 

[ . 398  ] دننکیم دای  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  یقرب  خیش و 

عارزلا یلع  نب  دمحم 

دربیم . مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يرسقلا یلع  نب  دمحم 

[ . 399  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ناونع  نیمه  اب  ار  وا  خیش 

بتاکلا یلع  نب  دمحم 

[ . 400  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

ینیطقی یسیع  نب  دمحم 
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[401  ] تسا یسنوی  يدادغب و  هک  دیازفایم  دربیم و  مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیـش  تسا و  دیبع  دنزرف 
 - مالـسلاهیلع داوج -  ماما  زا  دوب . تیاور  رپ  فیلأت و  کین  سانـشرس ، هقث ، ردقلا ، لیلج  يدرم  وا  : » دـیوگیم یـشاجن  هحفص 176 ] . ] 
زا ییاهنت  هب  یـسنوی  نب  دـمحم  هچ  ره  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  دـیلونبا  زا  هیوباب  نب  رفعجوبا  تسا .» هدرک  لقن  یثیداحا  اهافـش  اـبتک و 

یـسک : ) هک دندوزفایم  دنتفگیم و  ار  نخـس  نیا  هک  مدید  ار  نامباحـصا  درک . ناوتن  دامتعا  نآ  رب  دنکیم  لقن  سنوی  ثیدـح  بتک و 
دراد ییاهباتک  دوب . شطعلا » قوس   » هلحم نکاس  وا  دیوگیم : زازرلا  رفعج  نب  دمحم  دوب . دادغب  نکاس  یـسیع  نب  دمحم  رفعجوبا  نوچ )

، دانـسالا برق  باتک  دانـسالا ، دعب  باتک  ۀفرعملا ، باتک  فوقولا ، لها  یلع  درلا  یف  فوشکملا  عضاولا  باتک  ۀـمامالا ، باتک  هلمج : زا 
، ةورملا لمجتلا و  باتک  تاعیقوتلا ، باتک  فئارـضلا ، باتک  ءایـضلا ، باتک  ۀـمرحملا ، لئاسملا  باـتک  ةؤلؤللا ، باـتک  اـیاصولا ، باـتک 

[ . 402 . ] رداونلا باتک  لامعالا و  باوث  باتک  ةاکزلا ، باتک  لاجرلا ، باتک  سمخلا ، ءیفلا و  باتک 

یعیرسلا یسوم  نب  دمحم 

وا و دیوگیم : یشک  [ 403  ] تسا هدننک  ولغ  وا  هک  دیازفایم  دربیم و  مان  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
يربکعلتلا دمحموبا  زا  یهورگ  [ . 404 . ] داب نانآ  رب  ادخ  تنعل  دننوعلم و  دندوب ، هکسح  نب  یلع  نادرگاش  زا  یقیرشلا  یسوم  نب  دمحم 

 - يرکـسع نسح  ماما  يداه و  ماما  باحـصا  زا  دوب .... دمحموبا  شاهینک  یعیرـسلا  تفگ : هک  دـننکیم  لقن  مامه  نب  دـمحم  یلعوبا  زا 
هک دش  لئاق  دوخ  يارب  یماقم  درک و  تشادن  ار  نآ  تیلها  هک  ار  هچنآ  فازگ و  ياهاعدا  هک  تسا  یـسک  نیلوا  دوب و  مالـسلاامهیلع - 
هک داد  ییاهتبـسن  نانآ  هب  تسب و  غورد  مهیلع -  هللا  مالـس  وا -  ياهتجح  دنوادخ و  رب  دوب و  هدادن  رارق  هحفص 177 ] وا [  يارب  دنوادخ 
رد یعیقوت  مالـسلاهیلع -  ترـضح -  زا  تسج و  يرازیب  وا  زا  درک و  تنعل  ار  وا  زین  هعیـش  دنتـسه . رود  نآ  زا  نانآ  دوبن و  نانآ  هتـسیاش 

[ . 405 . ] دوشگ نابز  داحلا  رفک و  هب  سپس  دش . رداص  وا  زا  يرازیب  وا و  تنعل 

يروباشین یسوم  نب  دمحم 

. داتسرف هدبع  نب  میهاربا  يارب  ياهمان  وا  تسد  هب  ترـضح  [ 406  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
[ . 407]

تارف نب  یسوم  نب  دمحم 

[ . 408  ] درامشیمرب مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ناونع  نیمه  اب  ار  وا  خیش 

دایز نب  ییحی  نب  دمحم 

[ . 409  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يذاعم ییحی  نب  دمحم 

[ . 410  ] دربیم مان  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

يزار دادزی  نب  دمحم 
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[ . 411 . ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ناونع  نیمه  اب  ار  وا  خیش 

ه)  ) فرح

نادعس نب  ملسم  نب  نوراه 

مالسلاهیلع يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیـش  تفر . دادغب  هب  هحفص 178 ] نآ [  زا  دعب  هرصب و  هب  سپـس  تسا  لصالا  یفوک 
 - يرکسع نسح  ماما  يداه و  ماما  تشاد . ضیوفت  ربج و  رد  يدیاقع  دوب و  سانشرس  هقث و  وا  دیوگیم : یشاجن  [ . 412  ] دربیم مان  - 

باتک يزاغملا ، باتک  بطخلا ، باـتک  لـئاضفلا ، باـتک  دـیحوتلا ، باـتک  هلمج : زا  تشاد  ییاـهباتک  درک . تاـقالم  ار  مالـسلاامهیلع - 
[ . 413 . ] تسا هتشاد  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  زا  ییاهشسرپ  ءاعدلا ،

ي)  ) فرح

يرصب ییحی 

[ . 414  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ناونع  نیمه  اب  ار  وا  خیش 

یقرب قاحسا  نب  بوقعی 

[ . 415  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 

شوقنم نب  بوقعی 

هک دنکیم  لقن  شوقنم  نب  بوقعی  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  [ 416  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش 
امـش زا  سپ  تماما  بصنم  رادهدهع  نم ! ياقآ  يا  مدرک : ضرع  مدش و  بایفرـش  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  تمدـخ  تفگ :

وا دق  هک  الاب  هنایم  نآ  دننام  ای  هلاس  هد  ای  هلاس  تشه  يرـسپ  سپ  مدرک . ار  راک  نیا  نم  و  نزب .» رانک  ار  هدرپ  : » دومرف ترـضح  تسیک ؟
تسار و هنوگرب  یلاخ  اب  مکحم  ییاپ  تسد و  ناشخرد ، ینامـشچ  دیپس ، هحفـص 179 ] هرهچ [  هداشگ ، یناشیپ  اب  دوب  بجو  جنپ  ابیرقت 

تعرس هب  سپ  تسا .» نیا  امش  ماما  : » تفگ درک و  نم  هب  ور  ترضح  تسـشن . يرکـسع  نسح  ماما  ياپ  رب  دش و  دراو  رـس  رب  ياهمامع 
سپـس دـش . لخاد  متـسیرگنیم  ار  وا  نانچمه  هک  یلاح  رد  زین  وا  مولعم .» نامز  ات  وش  لخاد  مرـسپ ! : » تفگ وا  هب  ترـضح  تساـخرب و 

[ . 417 . ] مدیدن ار  یسک  نکیل  مدش  لخاد  نم  و  تسا »؟ هناخ  رد  یسک  هچ  نیبب  بوقعی ! يا  : » دومرف نم  هب  ترضح 

تخسلا نب  فسوی 

ار وا  نخـس  تسا و  فیعـض  وا  : » دیوگیم يرئاضغنبا  [ 418 . ] دربیم مان  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
[ . 419 « ] دناهدرک انثتسا  همکحلا » رداون   » لاجر زا  ار  وا  اهیمق  دنریذپیمن .

هینک هب  نافورعم 

هراشا
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زا : دنترابع  هک  دناهتفای  ترهش  هینک  اب  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  نایوار  باحصا و  زا  یخرب 

یلجعلا فلخوبا 

نـسح ماما  زا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  زا  وا  هک  دـیازفایم  دربیم و  مان  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  باحـصا  زا  ار  وا  خـیش 
[ . 420 . ] درکیم تیاور  مالسلاهیلع -  يرکسع - 

یفاکسا دمحموبا 

[ . 421  ] دربیم مان  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  باحصا  زا  ار  وا  خیش  تسا و  لالب  نب  یلع  وا 

يرتخبلاوبا

رد [ . 422 . ] دوب جاجح  دنزرف  یبرم  دـیازفایم  دربیم و  هحفص 180 ] مان [  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  خیش 
رد هک  دندوب  یهورگ  نانآ  نایم  رد  میدید -  هک  روطنامه  میربیم - . نایاپ  هب  ار  ناشیا  فراعم  نایوار  ماما و  باحـصا  زا  نخـس  اجنیا 
. ] دندرک لقتنم  يدعب  ياهلسن  هب  ار  تماما  ثاریم  دنتشاد و  ازسب  یشقن  ناماما  يالاو  ياههشیدنا  شرتسگ  یمالـسا و  ندمت  يراذگناینب 

هحفص 181 ]

ماما نارود 

هراشا

نآ شیارآ  ای  باتک  ندرک  مجح  رپ  يارب  ياهیشاح و  یثحب  دنتسیزیم  نآ  رد  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  هک  ینارود  زا  ثحب 
هک ياهعماـج  رد  رگـشهوژپ  رظن  دروـم  صخـش  دزرویم . دـیکأت  نآ  رب  رـصاعم  یملع  شهوژپ  شور  هک  تـسا  یترورـض  هـکلب  تـسین 

تسا و رثؤم  وا  يریگعـضوم  رد  ياهنوـگ  هب  هعماـج  رد  ياهثداـح  ره  دریذـپیم ، گـنر  نآ  زا  دراذـگیم و  رثا  نآ  رب  دـنکیم  یگدـنز 
اب یمئاد  [ 423  ] لماعت دتـس و  داد و  لاح  رد  ناسنا  دناهتفگ  ناسانـش  هعماج  هک  هنوگنامه  دنکیم . نییعت  ار  وا  یگدـنز  تیفیک  هرخألاب 

هنارگشهوژپ یملع و  ياهیسررب  ملسم  بلاطم  زا  نیا  تخانش و  ار  وا  يهعماج  دیاب  صخش  لماک  تخانش  يارب  اذل  تسا ، دوخ  يهعماج 
ریوصت دنتسیزیم  نآ  رد  ماما  هک  ار  يراگزور  يامیس  یمومع و  یگدنز  فلتخم  بناوج  یعوضوم ، ياهنوگ  هب  اتـسار  نیمه  رد  تسا .

مینکیم .

يداصتقا یناگدنز 

. میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  ییافوکـش  هعماج و  داصتقا  هب  ار  مالـسا  مامتها  زاجیا ، هب  راگزور  نآ  يداصتقا  تایح  زا  ثحب  زا  لبق 
رگناریو و ياهثداح  ار  رقف  دـنکیم و  يراشفاپ  يداصتقا  هعـسوت  نانآ و  یگدـنز  دوبهب  دارفا و  دـمآرد  هحفص 182 ] شیازفا [  رب  مالـسا 
رقف و دهاوخیم . ناناملسم  زا  ناسکی  هب  ار  ود  نآ  يدوبان  دهدیم و  رارق  وس  کی  رد  ار  رفک  رقف و  دنکیم ، یفرعم  رورپ  رفک  ياهدیدپ 

رطخ زا  ار  ناناملـسم  هدز  رمک  هب  تمه  نماد  دـهاوخیم  ماـکح  زا  هتـسناد  یتدـیقع  يرکف و  فارحنا  شرتسگ  لـماوع  زا  ار  یتسدـیهت 
. تسا مالسا  هلیسو  هب  نیملسم  لاملا  تیب  رد  ماکح  فرصت  ندرک  دودحم  رقف  عفر  رد  رثؤم  ياهـشور  زا  یکی  دنـشخب . تاجن  يزیچیب 
. دننک جرخ  ناشناکیدزن  دوخ و  فراصم  تهج  هتخاس  دوخ  يهچیزاب  ار  مدرم  ییاراد  دنهاوخب  دوخ  هک  هنوگنآ  دـنناوتیمن  نارادـمامز 

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


نامورحم يداصتقا  عاضوا  يزاسهب  ار  دوخ  رظن  ههجو  یمالـسا  داصتقا  تسا . ناناملـسم  هب  تنایخ  ادـخ و  نامیپ  هب  تناـیخ  راـکنیا  اریز 
مالـسا شور  زا  دوخ  نارود  مامت  رد  نایـسابع  تموکح  نکیل  تسا  هدرک  رداص  يدـیکا  نشور و  ياهروتـسد  دروم  نیا  رد  هداد و  رارق 

هب دنتـشادن و  نیملـسم  لاوما  رد  یطایتحا  نیرتمک  دـندرکیم و  لمع  نیبم  نید  نیا  ياههمانرب  سکعرب  تسرد  هدـش و  فرحنم  ـالماک 
میروآیم . ار  نایسابع  نامز  رد  یمومع  داصتقا  بوچراهچ  اجنیا  رد  دنتخادرپیم . یتسد  داب  فارسا و  هب  نانآ  نایم  هافر  داجیا  ياج 

تلود ياهدمآرد 

یخرب هکنانچنآ  دـمآرد -  طـسوتم  دزیم . راـنید  اـهنویلیم  هب  رـس  هک  دوب  تاقدـص  جارخ و  يروآدرگ  قیرط  زا  تلود  دـمآرد  نیرتشیب 
. دیسریم مهرد  نویلیم  دصناپ  هب  اهلاس  یـضعب  و  [ 424 . ] دشیم مهرد  نویلیم  تصـش  دصیـس و  رب  غلاب  لاس  ره  رد  دناهتفگ -  ناخروم 

ياهزوک ای  یلسع و  هزوک  ای  يدنفسوگ  دشیم  مهرد  هحفص 183 ] کی [  اب  تشاد . ياهظحالم  لباق  شزرا  مهرد »  » نامز نآ  رد  [ 425]
هعـسوت مدرم و  یگدـنز  دوبهب  جرخ  نالک  دـمآرد  نیا  هنادـنمگوس  [ . 426 . ] دروآ گنچ  هب  يرتش  دـشیم  يراـنید  اـب  دـیرخ و  نغور 

دیرخ و  درکیم -  لکوتم  هک  هنوگنآ  دننامیب -  ياهخاک  نتخاس  هار  رد  ات  دشیم  ریزارـس  ماکح  بیج  هب  هکلب  دشیمن  یمومع  داصتقا 
دوش . فرص  اهکقلد و ... نارگاینخ و  ناگدول ، بلج  ناکزینک و 

جارخ يروآدرگ  رد  ییوگروز 

نیرتمک نودـب  تسوپ  هایـس  ناریگب  تایلام  دوب . نایـسابع  تموکح  نارود  رثکا  مکاح  جـیار و  ناـبز  هجنکـش ، يرگمتـس و  ییوگروز ،
زا هک  ره  دـندرکیم و  هبلاـطم  نادنورهـش  زا  هجو  نیرتدـیدش  اـب  دـندرکیم و  نییعت  دنتـساوخیم  دوـخ  هـک  ینازیم  ره  یتورم  مـحر و 

ءاحنا هب  نارازگجارخ  ناگدنهد و  تایلام  : » دیوگیم يرایـشهج  دشیم . روگ  ای  نادـنز  یهار  دزیم  زابرـس  یتساوخرد ، غلابم  تخادرپ 
دیسر و تفالخ  هب  هک  یماگنه  دوب و  يدهم »  » ناکیدزن زا  ملسم  نب  دمحم  دندشیم . هجنکـش  ناگدنزگ  ناگدنرد و  هلیـسو  هب  فلتخم 

یـشوخ تبقاع  راکنیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : وا  تخادرپ و  تروشم  هب  ملـسم  نب  دـمحم  اب  دروم  نیا  رد  دـید  ار  نارازگجاـب  يهجنکش 
« دننکن هجنکش  ار  نانآ  رگید  داد  روتسد  زین  هفیلخ  دننک . راتفر  ناراکناتسب  هنوگ  هب  دیاب  سپ  دنتـسه  نیملـسم  ناراکناتـسب  نانآ  درادن و 

تیاکـش وا  زا  هفیلخ  دزن  دـنتفگ و  دـب  دوـب  ناـسارخ  یلاو  هک  یکمرب  ییحی  نـب  لـضف  زا  مدرم  زین  دیـشرلا  نوراـه  تفـالخ  رد  [ . 427]
تفگنه یلاوما  تشکب و  ار  رهـش  ناگرزب  وا  تشامگ و  وا  ياج  هب  ار  یـسیع  نب  یلع  و  هحفص 184 ] درک [  لوزعم  ار  وا  دیـشر  دندرک .

زا زین  دیعـس  نب  ییحی  [ . 428 . ] داتـسرف دیـشرلا  نوراه  يارب  دوب  مهرد  نویلیم  هد  اـهنآ  رد  هک  فاـبریرح  ناـیمه  رازه  هد  درک و  مهارف 
هنایزات ار  نانآ  رثکا  درک و  تساوخرد  ار  نیـشیپ  ياهلاس  جارخ  درک . يدایز  بئاصم  راچد  ار  نانآ  دوب و  یلاو  لصوم  رب  نوراـه  فرط 
تاقدـص جارخ و  يروآ  عمج  يارب  دـننک و  راتفر  مدرم  اب  تبحم  رهم و  اب  اـت  درادیم  نآ  رب  ار  ناـمکاح  یمالـسا  تعیرـش  [ . 429 . ] دز

شیپ رد  يرگید  يهیور  ساـبعینب  ياـههفیلخ  رثـکا  نکیل  دنـشخب  دوبهب  ار  ناـنآ  يداـصتقا  یگدـنز  دـنهدن و  رارق  اـنگنت  رد  ار  یـسک 
دندش . لسوتم  باعرا  بوکرس و  تسایس  هب  جارخ  يروآ  عمج  يارب  مالسا  روتسد  هب  هجوتیب  دنتفرگ و 

نیگنس جارخ 

ار یشخب  ات  دنتفرگیم  مدرم  زا  دیاب  هچنآ  زا  شیب  نانآ  دوب . یسابع  تموکح  نالماع  نایم  يراکشآ  يهدیدپ  تایلام ، جارخ و  ینیگنس 
درک عضو  تایلام  ناتخرد  رگید  لخن و  رب  دش  هتشامگ  ترازو  هب  يدهم  فرط  زا  راسی  نب  هللادبعوبا  هک  یماگنه  دنرادهگن . دوخ  يارب 

. دندید تبیـصم  دندیـشک و  تنحم  جـنر و  نارگید  زا  شیب  جارخ  هنیمز  رد  رـصم  لها  [ . 430 . ] دـنام رادـیاپ  تنـس  نیا  زین  وا  زا  سپ  و 
عـضو ییاهتایلام  زین  نایاپراهچ  نایرازاب و  رب  تشاذـگ و  تایلام  دوب  هدرک  رارق  هچنآ  ربارب  ود  ینیمز  رب  بعـصم  نب  یـسوم  اجنآ  مکاح 
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هفیلخ رگا  : » درک وجه  ریز  هحفـص 185 ] تایبا [  یط  ار  وا  شرـصاعم  نارعاش  زا  یکی  تخادرپ . يریگهوشر  هب  شیاهتواضق  رد  درک و 
تشادیمن مهتم  ییوگدنپ  تحیـصن و  رد  ار  بوقعی  دناهدرکن ، هک  اههچ  رـصم  هب  دورو  ماگنه  زا  بویا  یـسوم و  هک  تسنادیم  يدهم 

جارخ نتفرگ  يارب  مدرم  رب  وا  : » دـیوگیم يرغتنـبا  [ . 433 . ] دندیروش وا  رب  شیاهمتـس  یپ  رد  اهیـسیق  اهینامی و  [ . 432 [ « - ] 431]
تواضق رد  يریگهوشر  هب  دش و  دب  وا  قالخا  دـندید و  یتامحز  وا  زا  مدرم  دوزفا . دوب  هچنآ  ربارب  ود  ینیمز  هراپ  ره  رب  تفرگ و  تخس 

تدش هب  لامعا  نیا  [ . 434 «. ] دوب ملاظ  رگمتس و  اریز  دندنار  دوخ  زا  ار  وا  دندیروش و  وا  رب  دندش و  رازیب  وا  زا  نایهاپس  تخادرپ . دوخ 
دناهتـسب تشپ  زا  ار  ناگمه  تسد  ناهانگ  تایانج و  رد  هک  نزهار  دزد و  یهورگ  زا  اـهنت  تسا و  رود  هب  نآ  تقیقح  مالـسا و  حور  زا 
دشکیم هنابز  روج  متـس و  شتآ  تخاک  ياهراوید  تشپ  : » تفگ یقیناود  روصنم  هب  یلزتعم ) ناملکتم  زا   ) دیبع نب  ورمع  تسا . هتخاس 

هحفص 186 ] [ . ] 435 .« ] شربمایپ تنس  هب  هن  دننکیم و  لمع  ادخ  باتک  هب  هن  اجنآ  رد  و 

نایسابع هب  لاملا  تیب  صاصتخا 

دمآرد دنتفرگیمرب . شیوخ  ناگتـسب  دوخ و  يارب  دنتـساوخیم  هک  ار  رادـقم  ره  هتفرگ  دوخ  رایتخا  رد  ار  یتلود  ياهدـمآرد  نایـسابع 
زا دیـشرلا  نوراه  هک  تشاذـگ  اجب  ینالک  ثاریم  دـش  كاله  هک  یماگنه  و  [ ! 436 . ] دوب مهرد  رازهدصکی  نامیلـس  نب  دمحم  هنازور 
هک دش  ریزارـس  مرح ) نانز  زا  « ) نارزیخ  » يوس هب  لاوما  ردقنآ  دنیوگیم : ناخروم  [ . 437 . ] تشادرب دوخ  يارب  مهرد  رازه  تصش  نآ 

نیمزرس جارخ  فصن  لداعم  ار  غلبم  نیا  ناگدنسیون  زا  یخرب  دیسر . مهرد  رازه  تصـش  نویلیم و  دصکی  هب  اهنآ  زا  وا  يهرهب  دمآرد و 
رازه دصتشه  نویلیم و  کی  هحیبق »  » مان هب  لکوتم  نارسمه  زا  یکی  دننادیم ! ام  نرق  رد  رلفکار »  » دمآرد موس  ود  راگزور و  نآ  تفالخ 

تشاد يرامـشیب  لاوما  دیوگیم : وا  يهرابرد  يزوجنبا  [ 438 . ] دوب تورث  یگدـنراد و  جوا  رد  ردـتقم »  » ردام دوب و  هدروآ  درگ  رانید 
نوراه دـندرک . تاناکما  تورث و  قرغ  ار  دوخ  ناگتـسب  یـسابع  ياـفلخ  [ . 439 . ] دوب رانید  نویلیم  کـی  شیاـهنیمز  هنـالاس  يهرهب  هک 

[440 . ] دوب هدرکن  نینچ  ياهفیلخ  وا  زا  لبق  زگره  هک  درک  میسقت  لوپ  رز و  ییاراد و  ردقنآ  شناگتـسب  رگید  اهومع و  نایم  رد  دیـشرلا 
هحفـص 187] شرتسگ [  دشر و  یـسابع  نادـناخ  دارفا  [ 441 . ] دیـشخب مهرد  نویلیم  کـی  شیاـهومع  زا  کـی  ره  هب  یقیناود  روصنم  و 

دنشاب رادروخرب  یصاخ  زایتما  زا  هکنیا  نودب  هورگ  نیا  و  [ 442 . ] دیسر نت  رازه  هس  یـس و  هب  ناشدادعت  نومأم  نامز  رد  هکنآ  ات  دنتفای 
هک یلاح  نامه  رد  هدرک و  یقلت  دوخ  یصخش  ییاراد  ار  نیملسم  لاملا  تیب  تلود و  لاوما  دشخب ، يرترب  ناناملسم  ریاس  رب  ار  نانآ  هک 

لیکـشت هب  هدرک و  دوخ  بعل  وهل و  جرخ  ار  ناـنآ  ناـج  يهریـش  دـندزیم ، اـپ  تسد و  رقف  لاـگنچ  رد  یمالـسا  ياـهتلم  میظع  تیرثکا 
دندزیم ! تسد  نوگانوگ  ياهارسمرح 

ناکزینک هب  نیگنس  ياهششخب 

دیـشخب يدنب  ندرگ  ریناند »  » شزینک هب  دیـشرلا  نوراه  دندوبن . لئاق  يزرم  دح و  نارگاینخ  نازینک و  هب  شـشخب  رد  یـسابع  ياههفیلخ 
نآ نزو  هک  دیـشخب  ریظنیب  يدیراورم  دوخ  بوبحم  نازینک  اههمیدن و  زا  یکی  هب  زین  ردـتقم  [ ! 443  ] دوب نآ  ياهب  رانید  رازه  یـس  هک 

ناـشورفرهاوج زا  یکی  زا  تشاد  هنوگ  رب  یلاـخ  هک  شزینک  يارب  هیوـمح  هک  دـنکیم  لـقن  یناهفـصا  جرفلاوـبا  [ 444 . ] دوب لاـقثم  هس 
دـید و تنیز  تئیه و  نآ  رد  ار  وا  دیـشرلا  نوراه  تفرگ ! هیارک  هب  تشاد  شزرا  رانید  نویلیم  هدزاود  هک  یتالآرویز  تفاـبرز و  یـسابل 

دنـشخبب كزینک  هب  دنرخب و  ار  اهنآ  داد  روتـسد  هفیلخ  سپ  دنتـسه  ياهیارک  اهنآ  هک  دش  هتفگ  درک . شـسرپ  تارهاوج  زا  هدز  تفگش 
لکوتم [ 446 . ] درکیم شـشخب  نازینک  ناـنز و  هب  ثبع  هب  درکیم و  فلت  ار  اـهنآ  تساوخیم و  ار  ییاـهلوپ  لاوما و  زین  ردـتقم  [ 445]

هک یماـگنه  درکیم . هضراـعم  نارعاـش  اـب  وا  روـضح  رد  تسـشنیم و  یــسرک  رب  هـک  لـضف »  » ماـن هـب  تـشاد  هحفــص 188 ] يزینک [ 
: تفگ دیدنخ و  لکوتم  دنرادنپیم . نینچ  نم  رادیرخ  هدنشورف و  داد : خساپ  یتسه ؟ هرعاش  وت  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  درخب  ار  وا  تساوخیم 
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هب یگلاس  رد 27  ار  تفالخ  هس  یـس و  تسیود و )  ) لاس رد  رفعج  تیادـه ، ياوشیپ  کلم و  : » دورـس نینچ  زین  وا  يارـسب . میارب  يرعش 
شیادـخ دـیوگن  نیمآ  وت  يارب  منتفگ  اعد  ماگنه  هک  ره  دـشاب . تردـق  هکیرا  رب  لاس  داتـشه  تیادـه  ماما  هک  میراودـیما  دروآ . گنچ 

یلام تسایـس  يایوگ  هنومن  دـنچ  نیمه  [ . 447 . ] دـنهدب وا  هب  مهرد  رازه  هاجنپ  داد  روتـسد  دیدنـسپ و  ار  تاـیبا  هفیلخ  دـنک .» ردـقیب 
گنچ هب  مئاـنغ  یمالـسا و  داـهج  مسا  هب  هک  ار  هچنآ  يهـمه  هعماـج  تفرـشیپ  مدرم و  ياـهزاین  هـب  هجوـت  نودـب  ناـنآ  تـسا . نایـسابع 

دندرکیم . ناکقلد  ناکزینک و  جرخ  دندروآیم 

نیمیس ياتسور 

ردـتقم هک  دـننکیم  لقن  ناخروم  دـهدیم . ناشن  ار  نیملـسم  یتایح  عبانم  ندرک  فلت  نایـسابع و  یتسدداب  تیاهن  بیجع  يارجاـم  نیا 
نآ رد  نکاس  تاناویح  نآ و  تاصتخم  مامت  اب  اتـسور  کـی  زا  یتکاـم  دوب  هداد  روتـسد  تسا  ییاـج  روج  هچ  اتـسور  دـنادب  هکنآ  يارب 

، دنفسوگ هحفص 189 ] واگ [ ، نآ  رد  هک  دنتخاس  ییاتـسور  هرقن ، اب  دنتفرگ و  راکب  ار  دوخ  تراهم  مامت  زین  نارگتعنـص  دنزاسب . شیارب 
ردتقم ردام  داد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  یتفگنه  هنیزه  ییاتـسور  نینچ  نتخاس  هتبلا  هک  تشاد  رارق  ناهایگ و .... ناتخرد ، شیمواگ ، رتش ،

نب فسوی  مساقلاوبا  مان  هب  دوب  یقیفر  ار  وا  دوب . هتفرگ  تسد  رد  ار  روما  يهزاریـش  دوخ  تواکذ  شوهاب و  هک  ماـن  مظن »  » تشاد يزینک 
شرسپ ناروسهنتخ  يارب  مساقلاوبا  يزور  دش . وا  نابرقم  زا  هکنآ  ات  تخاس  شیانشآ  ردتقم  ردام  اب  درک و  شکیدزن  رابرد  هب  هک  ییحی 

« مظن  » ار همیلو  نشج و  نیا  جاتحیام  دنریگب . دنتسناوتیمن  رابرد  ناگتسباو  زا  کیچیه  ار  نآ  دننام  هک  تفرگ  گرزب  ینشج  هب  میمصت 
يرگید زیچ  اـیآ  دیـسرپ  وا  زا  ردـتقم  رداـم  دروآ . دوـخ  اـب  دوـب  زاـین  دروـم  ساـبل  فورظ و  زا  هـچ  ره  درک و  رــضاح  شیارب  راـبرد  زا 

ایآ تفگ : مساقلاوبا  هب  مظن  رخآ  رد  دنربب . مساقلاوبا  هناخ  هب  تسا  جایتحا  دروم  هچ  ره  داد  روتـسد  سپ  يرآ  هک  تفگ  وا  دهاوخیم و 
يارب هک  ار  نیمیـس  ياتـسور  مراد  تسود  وگب - . یهاوخیم ؟ هچ  مرادـن . ار  نآ  نتفگ  تأرج  نکیل  يرآ ، یهاوـخیم - ؟ يرگید  زیچ 

نم هب  تبسن  هتسیاش  تامارتحا  دننیبب و  دناهدیدن  نونک  ات  هک  ار  هچنآ  مدرم  ات  مراذگب  هناخ  رد  مریگب و  هیراع  هب  دناهتخاس  نینمؤملاریما 
نآ ياهب  مهرد  رازه  اهدص  زا  شیب  هدش و  رایـسب  نآ  جرخ  هتخاس و  دوخ  يارب  هفیلخ  ار  نیا  تفگ : دروخ و  اج  مظن  دنروآ .... لمع  هب 

ار اتـسور  يرادیم ، تسود  هچ  ره  ربـخ - ؟ هچ  دـمآ - : مساـقلاوبا  دزن  مظن  دـش  هک  بش  منکیم . تساوخرد  میوناـب  زا  نم  نکیل  تسا 
: تفگ هدز  ناجیه  مساقلاوبا  نینمؤملاریما ... زا  گرزب  ياهلـص  اب  هارمه  وت  يارب  تسا  ياهیده  هکلب  هیراع  ناونع  هب  هن  اما  مدروآ  تیارب 

تاهدنب دزن  زا  ییآیم - ؟ هحفص 190 ] اجک [  زا  تفگ : نم  هب  سپ  مدش  دراو  میوناب  رب  متفر و  هتـسکشلد  تدزن  زا  داتفا - .؟ یقافتا  هچ 
نخـس تاهرهچ  تسین - . يزیچ  ارم  دـشاب  هدـنز  وناـب  منیبیم - . هتفرگ  ار  وـت  دـنک - . هنتخ  ار  شنادـنزرف  ادرف  دـهاوخیم  هـک  فـسوی 
يارب هفیلخ  ار  نیا  تفگ : سپـس  درک  گـنرد  یمک  متفگ  وا  هب  ار  تاهتـساوخ  مه  نم  وگب . ادـخ  هب  ار  وت  تسین - . يزیچ  دـیوگیم - .

تیراع هب  ار  نآ  یمداخ  دوش  هتفگ  هک  دنک  لوبق  روطچ  یهگناو  دوش !؟ هدید  يرگید  هناخ  رد  هک  ددنـسپیم  هنوگچ  تسا  هتخاس  دوخ 
هن ای  تسا  هدش  ریـس  نآ  زا  منادیمن  اریز  دـشخبب  ار  نآ  مهاوخب  وا  زا  هک  تسین  مه  راوازـس  تفرگ !؟ سپزاب  ار  نآ  هفیلخ  سپـس  درب و 

سرپ دیاب  لاحرهب  مریگب . وا  زا  موشیمن  یضار  دشاب  نآ  يهتسبلد  نانچمه  رگا  یلو  تسین  مهم  نآ  تمیق  دشاب  هدش  هتـسخ  نآ  زا  رگا 
دزن هفیلخ  تفگ : دـمآزاب و  كزینک  تسا . یلاـح  هچ  رد  اـجک و  هفیلخ  دـنیبب  تساوخ  وا  زا  دـناوخارف و  ار  یکزینک  سپـس  منک . وـج  و 
نم رادید  هب  یعقاوم  نینچ  رد  تفگ : شردام  هب  دایز  مارتحا  زا  سپ  میتفر . هفیلخ  دزن  هتـشادرب و  ارم  زین  وا  تسا  شدوخ  نازینک  زا  یکی 
زیچ هب  رگا  تفگ : ردـتقم  ادرف . متفگ : تسا ؟ یک  فسوی  دـنزرف  ناروـس  هنتخ  نشج  تفگ : هدرک و  نم  هب  ور  هفیلخ  رداـم  يدـمآیمن .
. ] مهاوخب وت  زا  مرادن  تسود  هک  دراد  یتساوخرد  نکیل  تسا  دونـشخ  دراد و  زیچ  همه  تفگ : ردام  میتسرفب . شیارب  دراد  زاین  يرگید 

هدیدن یسک  زگره  هک  يراذگب  شاهناخ  رد  يزیچ  یهد و  شفیرشت  تکلمم  لها  رب  ات  دهاوخیم  وا  یتساوخرد - ؟ هچ  هحفص 191 - ]
دندید شاهناخ  رد  ار  نآ  مدرم  هکنآ  زا  سپ  یهد . هیراع  وا  هب  ار  نیمیس  ياتسور  زیچ - ؟ هچ  ینک - ... شزارفرـس  هلیـسو  نیدب  تسا و 
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هطـساو و وت  دـهاوخیم  هیراع  هب  ار  نآ  ام  رازگتمدـخ  تسا  بلاج  یلیخ  تفگ : شردام  هب  دز و  يدـنخبل  ردـتقم  دوشیم . هدـنادرگزاب 
نورد يایـشا  همه  اب  ار  اتـسور  افلخ ! هویـش  هن  تسا  ماوع  راتفر  هکنیا  منادرگیمزاب !؟ سپـس  هداد  هیراع  ار  نآ  مه  نم  يوشیم  وا  عیفش 
يزیچ دنورب و  وا  هناخ  هب  ادرف  ام  نامالغ  همه  مشخبب ، رگید  یتفارش  ار  وا  مهاوخیم  دنربب . شیارب  ار  نآ  هدب  روتـسد  مدیـشخب  وا  هب  نآ 

زا ياهشوگ  ارجاـم  نیا  [ . 448  ] تشگ نآ  کلام  وا  دـنربب و  مساقلاوبا  هناخ  هب  ار  اتـسور  داد  روتـسد  هفیلخ  ردام  دـننکن . خـبط  اـم  يارب 
دهدیم . ناشن  نازینک  نانز و  زا  ار  نانآ  ینیبنهد  دنکیم و  وگزاب  نیملسم  لاوما  زا  ار  اههفیلخ  باسحیب  ياهششخب 

رابرد نارعاش 

یلئاضف غورد  هب  دنتفریم . رامش  هب  یسابع  تموکح  یتاغیلبت  هاگتسد  یلـصا  ياضعا  نارعاش  دوب و  راگزور  نآ  يهدنرب  يهبرح  رعـش » »
دومناو دنتشاد  زیتس  رس  تموکح  اب  هک  یعامتجا  تلادع  دیحوت و  نایعاد  نایولع ، زا  رترب  ار  نانآ  دندادیم و  تبـسن  ماکح  افلخ و  هب  ار 

زا دـنتخاونیم . نیگنـس  ياهتعلخ  نارگ و  ياههیطع  اب  ار  ناـنآ  هدرکن  هحفـص 192 ] شومارف [  ار  تامدخ  نیا  زین  نایـسابع  دـندرکیم .
دزن یفوک  یمجربلا  لبشلاوبا  یمجربلا : لبـشلاوبا  - 1 درب : مان  ار  ریز  دارفا  ناوتیم  دـندرب  اـههرهب  اـمغی  ناوخ  نیا  زا  هک  ینارعاـش  هلمج 

لهـس نخـس  دروآیم و  يور  یکین  هک  روآ  يور  : » دوب نینچ  نآ  علطم  هک  درک  شیاتـس  یتـیب  یـس  ياهدیـصق  اـب  ار  وا  دـمآ و  لـکوتم 
یس وا  هب  داد  روتسد  زین  لکوتم  ياهدید .»!... ار  لکوتم  راسخر  اریز  شاب  هتـشاد  نیقی  يراگتـسر  هب  راذگاو و  ار  نایوج  تلع  ناراگنا و 

ات داد  ماع  راب  تفرگ و  تعیب  دیؤم  زتعم و  رصتنم ، دوخ : رـسپ  هس  يارب  لکوتم  هک  یماگنه  یلوصلا : - 2 [ . 449 . ] دنهد هلص  مهرد  رازه 
يزوریپ يزارفارس و  تزع ، اب  مالسا  ياههتشر  : » تسا نینچ  نآ  زا  یتمسق  هک  دورـس  ياهدیـصق  تساخرب و  یلوص  دنیوگ ، تینهت  ار  وا 
ياهعلطم دنشخرچ و  رد  هام  هس  شدرگادرگ  یهام  «. » دنتـسه تفالخ  رادساپ  دهع ، یلو  هس  مشاهینب و  زا  ياهفیلخ  اریز  تشگ  راوتـسا 

دجم و هلحرم  نیرتالاب  هب  نانآ  فطل  يهیاس  رد  نادنزرف  دنراد و  تیامح  فنک  رد  ار  نانآ  ناردپ ، «. » دناهتـشگ قبطنم  رگیدکی  رب  دعس 
. دنداد هلـص  مهرد  رازهدصکی  وا  هب  شنارـسپ  هس  زا  کی  ره  لکوتم و  ینادنزرف .»... وکین  هچ  یناردـپ و  کین  هچ  هو ! دناهدیـسر . تزع 
هک دوب  ربدملا  نب  میهاربا  دندش  رادروخرب  هفیلخ  نارگ  ياهششخب  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  ربدملا : نب  میهاربا  - 3 هحفص 193 ] [ . ] 450]

زورما : » مینکیم لقن  ار  نآ  زا  یتمـسق  اجنیا  رد  درک . وا  میدـقت  ياهدیـصق  دـمآ و  شدزن  تهاقن ، يهرود  رد  لـکوتم و  يراـمیب  زا  سپ 
يا نایوج ، ییانـشور  غورف  يا  نایناهج و  تمحر  يا  دـندش . ناشخرد  شناـگرب  باداـش و  شیاـههخاش  تسـشن ؛ لـگ  هب  نید  تخرد 

نتـشاد و برط  تـالآ  هب  شوگ  دولآ ، هاـنگ  ياهبـش  يراوخ ، یم  اـب  اـیآ  [ . 451 ....!« ] يدروآ دوخ  اـب  روـن  تیادـه و  هک  ادـخ  تجح 
فیرـش و دـقرم  نآ  نارئاز  هجنکـش  ادـخ و  لوسر  يهناحیر  هاـگمارآ  ندرک  ناریو  اـی  دوب !؟ ناـیملاع  يارب  یتمحر  لـکوتم  ياهیـشایع 

مهرد رازه  هاجنپ  تشگ  دونـشخ  هحیدـم  نیا  زا  لکوتم  لاح  ره  هب  تشگ !؟ نید  تخرد  يروانت  بجوم  یهلا  تامرحم  یمامت  باکترا 
نب ناورم  - 4 دشخبب ! دهد  دوس  ار  وا  هک  گرزب  يراک  یتیالو و  ار  وا  ات  درک  هراشا  ییحی  نب  هللادیبع  دوخ  ریزو  هب  داد و  هلـص  رعاش  هب 

رد هک  دوب  بونجلایبا  نب  ناورم  تفر  شیپ  وا  حدـم  رد  تفاـیرد و  هفیلخ  زا  ردـقنارگ  زیاوـج  هک  نارعاـش  زا  رگید  یکی  بوـنجلایبا :
هک هنوگنامه  دـمآ . تسد  هب  نتـسب  دوخ  هب  وجتـسج و  نودـب  توبن  دـننام  تفـالخ  : » دوتـس ار  لـکوتم  نینچ  دوخ  يهدیـصق  زا  یـشخب 

هدوبن توبن  دـننام  تفالخ  زگره  هحفـص 194 ] [ . ] 452 .« ] تسا هدیـشخب  لکوتم  هب  ار  تفالخ  دیـشخب ، شربماـیپ  هب  ار  توبن  دـنوادخ 
يرگنایغط و یگماکدوخ ، دادبتـسا ، متـس ، زج  يزیچ  تفـالخ »  » ناـنآ سکع  رب  نکیل  مدرم  يارب  تسا  یتیادـه  تمحر و  توبن  تسا ؛

دوخ حـلاص  ناگدـنب  صوصخم  ار  نآ  هکلب  دیـشخبن  وا  نادـننام  وا و  هب  ار  تفالخ  دـنوادخ  تسا . هدوبن  ندز  یلعالا » مکبر  انا   » يوعد
رـسپ هس  لکوتم  هک  یماگنه  تفرگ . هلـص  مهرد  رازه  هاجنپ  هکنآ  اـت  دـناوخیم  ار  هدیـصق  ناـنچمه  ناورم  لاـح  ره  هب  تسا . هداد  رارق 

« دمحم  » اما دناهشداپ : هس  : » دوتـس نینچ  ار  نانآ  ياهدیـصق  رد  ناورم  تفرگ . تعیب  نانآ  يارب  درک و  باختنا  يدـهع  تیالو  هب  ار  دوخ 
وت نانوچ  و  لکوتم )  ) تسوت دننام  اوقت  رد  هلإلادبعوبا »  » اما و  دنکیم ،! تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  نادـب  دـنوادخ  هک  تسا  یتیادـه  رون 
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نانآ نیتسخن  تسا ، دوخ  دیعو  دعو و  رادنامیپ  یقتم و  مدرم ، يارب  تسا  یهانپ  تمصع و  تلیضف ، بحاص  میهاربا » . » دنکیم شـشخب 
وا هب  داد  روتـسد  لکوتم  [ «. 453 « ] دنتـسه هتفای  هار  يدـهم و  ناگمه  تسا و  یبایهار  دـشر و  یموس  تسا و  تیادـه  یمود  تسا ، رون 

ادـخ زا  دیاتـسیم : نینچ  رگید  ياج  رد  ار  وا  ناورم  نیمه  دـنهدب . هلـص  یـشوگ  زارد  یبسا و  يرتسا ، نهاریپ ، هاـجنپ  مهرد ، رازه   120
زج ار  مشاه  رگا  دنباوخیم . هتفای  ینمیا  وت  زا  مدرم  نکیل  یهنیمن  مهرب  مشچ  يرادـیب و  هراومه  نیملـسم  هب  هجوت  ببـس  هب  یکانمیب و 

ياهشیدنا ادـخ  زا  لکوتم  رگا  [ «. 454 « ] یتشادیم مدـقم  ناگمه  رب  هدرک  دنلبرـس  ار  وا  ییاـهنت  هب  وت  هحفـص 195 ] دوبن [  يدنزرف  وت 
رودزم رعاش  نیا  هب  لکوتم  لاح  ره  هب  درکیمن . ناصاقر  ناکقلد و  فرص  ار  دوخ  یگدنز  همه  و  دزیمن . تایانج  نآ  هب  تسد  تشاد ،

ار دوخ  يرنه  یبدا و  ییاـناوت  قوذ و  ماـمت  دوب و  دوخ  نارود  يارعـشلاریما  يرتحب  يرتحب : - 5 داد .! هلـص  هرقن  الط و  رانید  رازهدصکی 
لکوتم تسا . راعشا  هنوگ  نیا  زا  ولمم  وا  ناوید  داد . تبسن  وا  هب  يرامشیب  لئاضف  الاو و  تافص  تفرگ و  راک  هب  لکوتم  شیاتـس  يارب 

دیشخب و مهجلا  نب  یلع  هب  يدایز  لاوما  لکوتم  مهجلا : نب  یلع  - 6 درک . دونشخ  شزاون و  رایسب  زیاوج  گرزب و  ياههیطع  اب  ار  وا  زین 
و درک ! وجه  ار  نانآ  هدـنزگ  ینابز  اب  هتـساخرب  تیبلها  ینمـشد  هب  هکلب  دوتـسیم  ار  لکوتم  اهنت  هن  اریز  تخاـس  کـیدزن  دوخ  هب  ار  وا 

یلک هب  هک  درک  فصتم  یتافـص  هب  ار  نانآ  تشاد و  مدـقم  نانآ  رب  دنتـشادن  نایولع  رب  يزایتما  هنارباج  ییاورناـمرف  زج  هک  ار  نایـسابع 
افتکا تفریم  رامشب  راگزور  نآ  یتاغیلبت  لئاسو  نیرتمهم  زا  هک  نارعاش  هب  ششخب  يهنیمز  رد  رصتخم  نیمه  هب  دوب . تقیقح  زا  يراع 

ياههویـش هچ  هب  نانآ  دوب و  افلخ  راـیتخا  رد  هنوگچ  نیملـسم  لاـملاتیب  مدرم و  لاوما  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  دراوم  نیا  مینکیم .
هعماج داصتقا  يهعـسوت  يارب  هکنآ  ای  دـننکب  مدرم  یگدـنز  دوبهب  يارب  یـشالت  نیرتمک  هکنیا  نودـب  دـندرکیم  هابت  ار  اهنآ  ياهناقمحا 

دنرادرب . یماگ 

يزاس خاک 

اهنآ نویساروکد  خاک و  يانب  فرـص  رانید  هحفـص 196 ] نویلیم [  اهدص  دندوب و  اهنآ  نییزت  نتخاس و  خاک  هتفیـش  راوهناوید  نایـسابع 
هک لکوتم -  دوب . هدشن  هدهاشم  كولم  رگید  زا  لمجت  نییزت و  هب  یشیارگ  نینچ  یخیرات  ياههرود  زا  کی  چیه  رد  هک  اجنآ  ات  دندرک 

. داد رارق  هدش  يراک  الط  ياهیـشاک  رمرم و  زا  ار  نآ  ياهراوید  جرب »  » هب فورعم  تخاس  یخاک  دننادیم -  تنـس  يهدـننک  هدـنز  ار  وا 
هب هتـسارآ  الط و  زا  یناگدـنرپ  نآ  رد  هک  دوب  هتخاس  ینیرز  گرزب  تخرد  نینچمه  الط و  زا  تاناویح  گرزب  ياهریوصت  خاک  لـخاد 
رب هک  دوـب  هتخاـس  ـالط  زا  یگرزب  تخت  دوـخ  يارب  نینچمه  دـندمآیم . رد  ادـص  هب  داـب  شزو  ماـگنه  هـک  دوـب  هتـشاذگ  راـک  رهاوـج 
قبط دوواد -  نب  نامیلس  یسرک  هب  ار  نآ  دوب و  هتسارآ  تارهاوج  اب  ار  همه  تشاد و  رارق  یباقع  ریش و  واگ ، ناسنا ، ییالط  ياههمسجم 

لکوتم تشادرب . جرخ  رانید  رازه  دصتفه  نویلیم و  کی  تانییزت ، تازیهجت و  اب  رصق  نیا  دوب . هدرک  دننام  دوب -  هدینش  هک  ییاهناتـساد 
ار ناگدنزاون  ناکقلد و  ناگدنناوخ ، يزور  دیارایب ، ار  دوخ  دشوپب و  ریرح  ابید و  ياهسابل  دوشیم  رصق  دراو  سک  ره  دوب  هداد  روتسد 
هک مراودـیما  نینمؤملاریما ! يا  : » تفگ وا  هب  ناقاخ  نب  ییحی  تفرگ  رارق  دوخ  هاگیاج  رب  هک  یماـگنه  دـناوخارف  دوخ  ینیمز  تشهب  رد 

نتخاس اب  اریز  « - .»؟ روطچ : » تفگ لکوتم  دنک .» دراو  تشهب  هب  ار  وت  رـصق  نیا  نتخاس  ببـس  هب  دراد و  ساپـس  تراک  نیدـب  دـنوادخ 
اجب حـلاص  لامعا  دنـشوکب و  تشهب  هب  نتفای  تسد  يارب  ات  دوشیم  ثعاـب  نیمه  ياهدرک و  تشهب  يهتفیـش  ار  مدرم  یتشهب ، رـصق  نیا 

هک تشاد  ماـن  يرفعج »  » لـکوتم ياـهخاک  زا  رگید  یکی  هحفـص 197 ] [ . ] 455 . ] دش لاحـشوخ  رایـسب  هتفگ  نیا  زا  لکوتم  دـنروآ .»!
دیـشخب نانآ  هب  مهرد  رازه  تسیود  دـناوخارف و  ار  ناکقلد  ناگدـنزاون و  نآ  حاتتفا  مسارم  رد  درک و  نآ  جرخ  رانید  نویلیم  ود  لکوتم 
یفوتـسم ثحب  نانآ  جراخم  ددـعتم و  ياـهخاک  زا  [ 457  -« ] مالـسلاهیلع يداه -  ماما  یلیلحت  یناگدـنز   » ناـمرگید باـتک  رد  [ . 456]

یـسابع نادـناخ  مورحم ، تیرثکا  لباقم  رد  تسا . راگزور  نآ  رد  يداصتقا  نزاوت  مدـع  رگناـیب  اـهیجرخلو  فارـسا  هنوگ  نیا  میاهدرک .
دندرکیم . دوخ  ياهینارتوهش  جرخ  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تلود  ياهدمآرد 
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یسابع نانز  معنت 

ياهـسابل هتفیـش  نوتاخ  هدیبز  دـندوب . تمعن  رد  قرغ  نانآ  تشگیم و  یـسابع  رابرد  نانز  فرـص  تلود ، ياهدـمآرد  يهدـمع  شخب 
هکلب دوبن  یسابع  نانز  هب  رصحنم  هافر  نیا  [ 458 . ] دشیم غلاب  رانید  رازه  هاجنپ  هب  وا  ياهنهاریپ  زا  یکی  ياهب  هک  اجنآ  ات  دوب  تمیقنارگ 
کی ره  سابل  هک  تشاد  كزینک  دصکی  یکمرب  رفعج  ردام  هباتع » . » دوب هتفرگارف  ار  نادرمتلود  رگید  ناریزو و  نانز  ضرم ، کی  نوچ 

[ . 459 . ] دنتشاد ار  دوخ  هب  صتخم  تارهاوج  درکیم و  قرف  يرگید  اب 

یمومع رقف 

زا دنــشاب و  ناـمرح  رقف و  ياــنگنت  رد  هحفـص 198 ] یمالـسا [  ياـهتلم  عطاـق  تیرثـکا  هک  دوـب  یعیبـط  ریذـبت ، فارـسا و  نیا  ربارب  رد 
ار دوخ  هایس  يهیاس  رقف  دوب . هتفای  صاصتخا  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  ناریزو و  هب  لاملاتیب  اریز  دنربن  ياهرهب  تلود  تفگنه  ياهدمآرد 
: دوب منرتم  ریز  تایبا  هب  هدز و  گنچ  هبعک  ياـههدرپ  هب  دـید  ار  يرعاـش  یعمـصا  تفوکیم . ار  ياهناـخ  ره  رد  دوب و  هدرتسگ  اـج  همه 

هدنامرد توترف ، رسمه  تسا ، هدناشوپ  ار  منت  نهاریپ  ود  اهنت  يرگنیم  هک  هنوگنامه  مگنت ، تسد  لئاس و  ینیبیم  هکنانچ  اراگدرورپ ! »
زا رعاش  نیا  [ . 460 [ ؟ ییامرفیم هچ  ینیبیم  هچنآ  رد  سپ  اراگدرورپ ! ینیبیم . مه  ارم  يهنسرگ  مکـش  ینیبیم و  زین  ار  ماهداتفا  اپ  زا  و 

نینچمه یعمـصا  دوشیم . ییاراد  کمک و  راتـساوخ  دنکیم و  تیاکـش  ادـخ  هب  شرـسمه  دوخ و  نورب  نورد و  یگنهرب  یگنـسرگ و 
ارم ایآ  تیاده ! تنم و  مدرم و  راگدرورپ  يا  : » دـناوخیم ار  ریز  تایبا  هدز و  گنچ  هبعک  ياههدرپ  هب  دـید  ار  يرعاش  هک  دـنکیم  لقن 
.»!؟ ياهدنشخب میرک و  وت  هکنآ  لاح  مناوخیم  ار  وت  یگنهرب  اب  هک  یـشکیمن  تلاجخ  نم  زا  ایآ  « .»؟ تسین ياهرهب  تتاقولخم  نایم  رد 

هحفص 199] [ . ] 461 [ »!؟ يراذگیماو ار  میمت  نارورس  زا  يدیس  نکیل  یهدیم  يزور  دناهدرک  نایصع  ار  وت  هک  اهاپ  رـس و  یب  هب  ایآ 
ادخ تدش  هب  اذل  تسا  هدرک  جراخ  نامیا  بدا و  دودح  زا  ار  وا  هدز و  شتآ  ار  شرگج  هدروآ ، ناغف  هب  ار  مورحم  رعاش  نیا  هقاف  رقف و 

هکنآ زا  لـفاغ  دـنکیم  مورحم  ار  میمت  ناـگرزب  زا  ییاـقآ  اـما  دـهدیم  يزور  ار  ناگلفـس  هک  دـنکیم  مهتم  ار  وا  هدومن و  شنزرـس  ار 
رابرد يایاطع  تالص و  زا  هک  راگزور  نآ  نارعاش  زا  ياهدع  دشخبیم . يزور  باسح  یب  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  هب  دنوادخ 

هب یناکدوک  اب  : » دـیوگیم لـئاس ) اـی   ) یـساس یبارعا  نوعرفوبا  دـناهدرک . ریوصت  ار  مدرم  تنحم  يداـصتقا و  یگتفـشآ  دـندوب  مورحم 
سپ «. » یششوپ هن  دنراد و  ینهاریپ  هن  اما  دنرشب ، نانآ  دمآ و  ناتسمز  گید ، یهایـس  نوچ  یناگرهچ  هایـس  کچوک ، ناگچروم  يدرخ 

هک یماگنه  «. » دناهتفرگ هانپ  مناماد  رد  زین  ياهدـع  متـشپ ، هب  یخرب  دـناهدیبسچ و  ماهنیـس  هب  هک  ینیبیم  ار  نانآ  زا  یخرب  رـصع  زامن  زا 
ياههشیر هب  نانآ  شیپاشیپ  دوش  یمراکـشآ  دیـشروخ  هک  یماگنه  مهدیم و  مد  هدـیپس  حبـص و  دـیون  ار  نانآ  هاگپ  اـت  دـننکیم  هیرگ 

رب سپ  نم .» يهصق  تشذگرـس و  همه  تسا  نیا  دنتـسه . دوخ  هنال  رد  ییاهکناتلغ  نیگرـس ، نوچمه  نانآ  «. » مروآیم موجه  ناهایگ 
: ماهداد هینک  نینچ  ار  دوخ  مرعـش  رد  یتسه ، نم  يهتخودنا  دیما و  دامتعا ، دروم  وت  هک  نک  یتسرپرـس  ار  مراک  نک و  محر  مناروخ  نان 

یکمک نیرتمک  وا  هب  تسیزیم و  ياهدز  یطحق  يهقطنم  رد  تسدـیهت  رعاش  نیا  هحفص 200 ] [ . ] 462 « ] رقف ردام  منم  رقف و  ردـپ  منم 
. دنکیم ریوصت  نینچ  دوب  هدش  لدب  یگدرمژپ  هب  ناشتوارط  دوبک و  ناشهرهچ  هک  ار  شنادـنزرف  دوخ و  كاندرد  تلاح  اذـل  دوب  هدـشن 
وا زا  دناهدیبسچ و  ناشردپ  هب  دنراد ، ناما  رد  ار  دوخ  نآ  موجه  زا  ات  دـنرادن  یـشوپ  نت  نانآ  نکیل  هدروآ  ور  دوخ  يامرـس  اب  ناتـسمز 

تنحم نیا  زا  ات  دهاوخب  يرای  وا  زا  دربب و  هانپ  ادخ  هب  هکنآ  زج  دباییمن  یهار  ردپ  اما  دنهاکب  یگنـسرگ  راشف  زا  ات  دنهاوخیم  ییاذغ 
زا رگید  یکی  دراد !؟ دوجو  رتکاندرد  نیا  زا  ییدژارت  ایآ  دـهدیم  هینک  رقف  ردام  ردـپ و  ار  دوخ  رعاش  نایاپ  رد  دـهد . ناشتاجن  هاـکناج 

منادیمن ماهدش و  هدنامرد  : » دنکیم فصو  نینچ  ار  دوخ  لاح  هک  دوب  ریدهلا  نب  ورمع  دربیم  جـنر  يرادـن  يزیچیب و  زا  هک  ینارعاش 
مرمع یتفگش  نیا  مدش و  هدز  تفگـش  دندمآیم  مغارـس  هب  یپایپ  هک  یموش  ثداوح  زا  منک ، يراک  هچ  مزع  مریگ و  شیپ  ار  هار  مادک 

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


«. ] تفرنورف نم  ماک  هب  تمعن  يایرد  زا  نیریـش  ياهعرج  دـش و  هتـسب  اـهرد  ماـمت  نکیل  مدـمآرب  يزور  يوجتـسج  رد  «. » داد داـب  هب  ار 
 - يزیچیب نامرح و  زا  شزاهج -  رد  متساوخ  ینز  هب  ار  ریقف  نارتخد  زا  یکی  ییاراد  ندنار  يارب  يراگتـساوخ و  ماگنه  [ » هحفص 201

ارحص هب  بش  رگا  «. » تشادن يردپ  نم  زج  نیمز  هحفـص  رب  دوب و  صلاخ  یتسدیهت  هک  دییاز  میارب  يدنزرف  دوب . یـسابل  بوچ  تخت و 
دوخ هاگناهن  زا  دیشروخ  مبسخب  یگریت  نآ  رد  دوخ  ظفح  يارب  لاح  نامه  رد  رگا  دوشیمن و  راکشآ  ياهراتـس  زگره  موش  مگ  مور و 

درابب مدرم ) رس  رب  رانید  و   ) الط ناراب  رگا  دش . دهاوخ  لدب  یبرقع  هب  متسد  رد  دشخبب  یمهرد  نم  هب  يراکوکین  رگا  «. » دروآیم رب  رس 
لدب یلاخ  وت  یفدص  هب  دروخب ، يدیراورم  يهدش  هدیـشک  هتـشر  هب  دنبندرگ  هب  متـسد  رگا  «. » دروخ دهاوخن  مرـس  هب  يزیچ  گنـس  زج 

دوخ شیپ  سپ و  رد  منیـشنیم  یبکرم  رب  هکنیمه  : » دیوگیم هک  اجنآ  ات  داد .» دنهاوخ  رفیک  ارم  دنک  یهانگ  يرگید  رگا  دش و  دـهاوخ 
دیوگیم نخـس  دوخ  ياهیرایب  دب  تنحم و  جـنر ، زا  تایبا  نیا  رد  رعاش  هحفص 202 ] [ . ] 463 « ] منیبیم نامرح  رقف و  زا  نارگ  یهاـپس 

يوس هب  ـالط  لوپ و  لیـس  لاـح  ناـمه  رد  نکیل  تسا  ناوتاـن  یگدـنز  هیلوا  ياـهزاین  ندروآرب  زا  تسا و  هدروآ  راـشف  وا  هب  یگنـسرگ 
هک تسا  قمقمـشلاوبا »  » راگزور نآ  يهدناماو  نارعاش  زا  رگید  یکی  تسا . ریزارـس  نانآ  ياهیکلاپ  مه  نابرطم و  ناگدـنزاون ، ناثنخم ،

ار هرامالاراد »  » هار اهشوم  تشگ ، یهت  مدنگ  ياههرمخ  اههسیک و  زا  ماهناخ  هک  یماگنه  : » دنکیم فصو  نینچ  ار  دوخ  رقف  یگربیب و 
هب یـشوم  هناخ  رانک  هشوگ و  رد  هبرگ  هک  تسا  لاس  کی  کنیا  «. » دنداد رد  چوک  گناب  رادلاب  ات  لابیب  زا  اهـسگم  دنتفرگ و  شیپ  رد 

، هدنکفارس نینچ  هک  ار  وا  «. » دهدیم ناکت  هودنا  اب  ار  شرـس  روآ  جنر  یگنـسرگ  راوگان و  خلت و  یگدنز  نیا  زا  تسا و  هدرواین  گنچ 
«. تسا هدید  هلحم  نیا  رد  منامشچ  هک  یتسه  ياهبرگ  نیرتهب  وت  هک  نک  ربص  یکدنا  وت ! رب  ياو  متفگ : ودب  مدید  هتخوس  رگج  نیمغ و 

[ . ] 464 [ »؟ تساپراهچ نورد  نوچ  لصاحیب  کشخ و  هک  منامب  ییاج  هناخ و  نایم  رد  هنوگچ  تسا  هدنامن  يربص  رگید  : » داد خـساپ 
کشخ ییارحص  هب  وا  هناخ  دراد -  ناما  رد  نآ  زا  ار  ام  دنوادخ  دهدیم -  ناشن  ار  رعاش  كانتشحو  رقف  تیاهن  تایبا  نیا  هحفص 203 ]
نارعاش زا  زین  ینودمح »  » هب روهشم  میهاربا  نب  لیعامـسا  تسب . دنناوتیمن  یفرط  نآ  زا  هبرگ  سگم و  شوم و  یتح  هک  تسا  هدش  لدب 

، میتسه نآ  نارگاشامت  زا  ام  نکیل  تسا  دنمتلود  ایند  نیا  رد  سک  ره  : » دـنکیم فصو  نینچ  ار  دوخ  رقف  هک  تسا  راگزور  نآ  مورحم 
تسا دنلب  وا  ناغف  هنوگچ  هک  دینیبیم  [ . 465 « ] میوریم رامش  هب  ینعمیب  یظافلا  ام  ییوگ  میاهتخود  مشچ  نآ  هب  ترسح  اب  کیدزن  زا 

تسا . ینعمیب  ياهژاو  درادن و  دوجو  الصا  دوخ  ایوگ  درگنیم ، ترسح  کشر و  اب  نادنمتلود  هب  هک  یماگنه 

نارعاش يهزویرد 

ار دوخ  رعـش  دـندوبن  لصتم  نایـسابع  رابرد  هب  هک  ینارعاش  مدرم ، نایم  يرادـن  رقف و  شرتسگ  يداصتقا و  بسانمان  عاـضوا  هب  هجوت  اـب 
نت دنچ  مان  اجنیا  رد  دـندرکیم . دروخرب  شورف  لباق  ییالاک  نوچ  دوخ  رنه  اب  دـندادیم و  رارق  هحفص 204 ] یبساک [  ییادگ و  هلیسو 

رد هک  ياهدیصق  اب  ار  وا  درب و  هانپ  نومأم  ریزو  لهس  نب  نسح  هب  یگنتتسد  رثا  رب  نوعرفوبا  یساسلا : نوعرفوبا  - 1 میربیم . ار  اهنآ  زا 
ردام دنتسه و  هنسرگ  هک  ینادنزرف  زا  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  زا  یتمسق  رد  دوتـس . دوب  هتـشادرب  هدرپ  شنادنزرف  یگدنامرد  رقف و  زا  نآ 

هب هتخیمآ  ریـش  دوشیمن . تفای  دنک  ناشباریـس  هک  یبآ  ریـس و  ار  نانآ  هک  یتشوگ  «. » منکیم تیاکـش  وت  هب  دننانآ  نوچ  زین  ناشردپ  و 
« امرخ  » دـننادیم و ار  نآ  مان  اهنت  نان »  » زا «. » تسا نانآ  یـسورع  دـننک  ادـیپ  تسد  یتشوگ  هراـپ  هب  رگا  دیـشخبن و  يدوس  ار  ناـنآ  بآ 

شیپ ار  نانآ  هناخ ي  هار  يا  هویم  دـنا  هدـیدن  زگره  دـنا و  هدـیدن  شرازاب  رد  ار  يا  هویم  زگره  «. » دوشیمن تفای  ناـنآ  دزن  هک  تاـهیه 
ناـنآ ییوـگ  تسا  هداـتفا  راـک  زا  ناشیاهـشوگ  هدـش و  مـخز  يزیچیب  یگدـنامرد و  زا  نآ  تسوـپ  هـتخیر و  ناشرـس  ياـهوم  «. » دریگ

دروخ و هک  تسناد  یهاوخ  ینیبب  ار  نانآ  رگا  «. » تسا جراخ  ناشهدـهع  زا  اهراک  رد  تباصا  هک  دنتـسه  لصاحیب  کـشخ و  يراـحص 
رگا «. » تسا هدیکـشخ  ین  نوچ  یگنـسرگ  زا  زین  نانآ  گس  تسا ، یمخز  شتـشپ  هتفرگ و  يرامیب  نانآ  غـالا  «. » تسا مک  ناـشکاروخ 

ناشیارب صولخ  اب  نانچمه  «. » ناـنآ ربارب  رد  ياهدـنب  نوچ  وت  دـندشیم و  یناـگرزب  نوچ  يدرکیم  کـیدزن  دوخ  هب  یکین  هب  ار  ناـنآ 
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[466 «. ] راد تمالس  هب  ار  ناشردام  اراگدرورپ ! منکیم ، اعد  نانآ  يارب  هحفص 205 ] درک [  مهاوخن  یهاتوک  نانآ  قح  رد  مشوکیم و 
دـنکیم و دـیدش  راکـشآ و  یتـساوخرد  نینچ  هب  راداو  ار  وا  هتـشاذگ و  اـنگنت  رد  ار  رعاـش  نیا  هنوگچ  يزور  هریت  رقف و  هک  دـینیبیم  . 
تشون و هرصب  نایضاق  زا  یکی  هب  ياهمان  ریزگان  وا  دروآ و  راشف  نوعرفوبا  هب  یتسدیهت  رقف و  دنکیم !؟ ریوصت  ار  دوخ  نادنزرف  هنوگچ 

نامز منکیم ، تیاکش  تشذگ  هچنآ  زا  وت  هب  غورفرپ  هرهچ  يا  هرصب ، یضاق  يا  : » دوب هدمآ  ریز  تایبا  همان  رد  درک . کمک  تساوخرد 
رد دـهاوخب  رگا  تخادرپ و  یبوکیاپ  هب  يان  فد و  اب  دـنکفا ، تماـقا  لـحر  ماهناـخ  رد  رقف ) « ) ةرمعوبا  » دیـسرارف و ناتـسمز  تشذـگ و 

اههفیلخ نیا  يارب  تسا  گـنن  [ . 467 « ] نک شدرط  شنارب و  رد  زا  مراد  ار  شندـمآ  راظتنا  هک  يدرآ  اب  سپ  دـیمد  دـهاوخ  دوخ  رامزم 
: قمقمشلاوبا - 2 دننزب . اپ  تسد و  يرادـن  رقف و  لاگنچ  رد  هک  دـنراذگاو  ار  هحفص 206 ] ناشیاهتلم [  نیمز ، ياههنیجنگ  نتـشاد  اب  هک 
هب وا  شیاتـس  رد  ياهحیدـم  تفر و  افلخ  زا  یکی  دزن  یتسدـگنت  رثا  رب  هک  دوب  قمقمـشلاوبا  راگزور  نآ  مورحم  نارعاـش  زا  رگید  یکی 
نم «. » ياهداد رادید  يهدعو  نم  هب  هک  باوخ  هب  مدید  ياهدرک ، عمج  دوخ  رد  ار  راقو  یگرزب و  هک  یهاشداپ  يا  : » دورـس ریز  نومـضم 

يهریـش ناشنان  ماهتـشاذگاو و  رهـش  رد  ار  دوخ  ناروخنان  «. » ینک تباـث  ار  تاهتفگ  هک  تسوت  رب  مدروآ و  يور  تیوس  هب  نادادـماب  زین 
ییابیکـش متفگ : سپ  دـندزیم  هجـض  «. » تسا هتخیمآ  یغالا  هدام  باشیپ  اب  هک  تسا  رن  غالا  باشیپ  مه  نانآ  یندیـشون  تسا ، ناـهایگ 

دـش دادغب  دراو  رعاش  نیمه  هکنآ  بلاج  [ . 468 «. ] منیبب ار  اقل  وکین  هدنـشخب و  یمـشاه  نآ  هکنآ  ات  تسا  ربص  نیرق  يزوریپ  هک  دـینک 
دنـشابیم ییوگهحیدم  ناهاوخ  هک  درک  هدهاشم  ار  نایـشرق  زا  یهورگ  تسا و  هدیـشوپ  ار  اهـسابل  نیرترخاف  هک  دـید  ار  ییاپ  رـسیب و 

زج یگنادرم  تفارـش و  زا  يرثا  دادغب  رد  [ » هحفص 207 دورـس [ : ار  ریز  تایبا  نانآ  وجه  رد  زین  وا  دننزیم ، نت  هلـص  تخادرپ  زا  نکیل 
هورگ نیا  [ . 469 « ] یناجم نکیل  دنتسه  شیاتس  ناهاوخ  هک  میاهدش  نایشرق  زا  یهورگ  راچد  تسین . تمیق  نارگ  یسلطا و  ياهـشوپنت 

داصتقا اریز  دـنتفریم  لیلحت  زور  هب  زور  نامرح  رقف و  يانگنت  رد  هک  یتیرثکا  دـندوب  هعماـج  مورحم  تیرثکا  ياـیوگ  ناـبز  نارعاـش  زا 
يداصتقا عاضوا  دوبهب  يارب  یـشالت  نایـسابع  تموکح  دوب . هتخیر  مه  هب  ار  زیچ  همه  یلاـم  یگتفـشآ  دوبن و  مکاـح  هعماـج  رب  یملاـس 
تـشگیم تموکح  نارازگراک  نادرمتلود و  ناریزو ، یـسابع ، هداوناخ  رایتخا  رد  هدروآداب  ياهدـمآرد  درکن . نآ  ییافوکـش  هعماج و 

یهافر . تاناکما  هب  دسرب  هچ  دندوب  ناوتان  یگدنز  هیلوا  ياهزاین  ندروآرب  زا  مدرم  عطاق  تیرثکا  لاح ، نامه  رد  نکیل 

ماما عضوم 

ياهیورجک اوق  مامت  اب  هک  تشاد  هدـهع  هب  ار  یـسابع  تموکح  فلاخم  ههبج  يربهر  نایم  نیا  رد  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما 
اب ترضح  يراکمه  مدع  ناشیا ، تفلاخم  زاربا  نایـسابع و  ربارب  رد  ماما  ياهیریگعـضوم  نیرتمهم  زا  یکی  درکیم . موکحم  ار  نایـسابع 
هب دنتسشنن و  ياپ  زا  زین  نایـسابع  دندوب . هتفرگ  دوخ  یگدنب  هب  ار  ادخ  ناگدنب  هچیزاب و  ار  ادخ  لام  هک  دوب  نآ  لاکـشا  عیمج  رد  نانآ 

ندیسر عنام  دندوب و  هداد  رارق  ياهدنشک  يداصتقا  يهرصاحم  رد  ار  ناشیا  هکنآ  هلمج  زا  دنداد  رارق  انگنت  رد  ار  ترضح  فلتخم  ءاحنا 
ار نمشد  هئطوت  درک و  افیا  ساسح  یشقن  نایم  نیا  هحفص 208 ] رد [  هعیش  ناراکوکین  زا  یکی  نکیل  دندشیم . ناشیا  هب  هیعرـش  هوجو 
ار ماما  رب  يداصتقا  راـصح  هنوگ  نیدـب  و  [ 470  ] دـناسریم ترـضح  هب  هنایفخم  تشاذـگیم و  لوپ  نغور  ياهوبـس  رد  وا  دومن . یثنخ 

مدـع دـمایپ  دـندوب و  جـنر  رد  نامرح  یتسدـیهت و  زا  هک  تشاد  رارق  یناریقف  نامورحم و  يههبج  رد  ترـضح  لاـح  ره  هب  تسکـشیم .
نارود يداصتقا  یناگدنز  زا  نخـس  اجنیا  رد  دـندادیم . نانآ  ار  هناهاش  ياهیرگامغی  ناوات  دوب و  هتفرگ  ار  نانآ  نابیرگ  يداصتقا  نزاوت 

میربیم . نایاپ  هب  ار  مالسلاهیلع -  ماما - 

یسایس یناگدنز 

ریگارف و يهنتف  هدرتسگ ، متس  مکاح ، يرگمتس  دوب ؛ رابتشهد  کیرات و  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  نامز  رد  یـسایس  یناگدنز 
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زا یـشان  ار  قوف  تارثا  دیاب  مینادیم  هک  اجنآ  ات  دوب . ناوارف  درکیم  تیاکح  رارقتـسا  مدع  زا  هک  تموکح  دـض  رب  یلخاد  ياهـشروش 
هب یهاگآان  یـسایس و  روما  هب  لهج  لیلد  هب  هک  نآ ، روما  یمامت  ندرک  هضبق  تموکح و  رب  ناکرت  یگریچ  فلا -  تسناد : ریز  لماوع 

یبلط تذـل  نایـسابع و  یهاگآان  ب -  دـندرتسگ . ار  تشحو  دـنتخادرپ و  یگماـکدوخ  تیعر و  قح  رد  يرگمتـس  هب  تموکح  يهرادا 
نآ صخاش  ياهیگژیو  یخرب  زا  راصتخا  هب  اـجنیا  رد  تشگ . يددـعتم  یـسایس  ياـهنارحب  بجوم  هک  تیعر  روما  هب  یهجوتیب  ناـنآ و 
هب دندش و  لمحتم  هحفص 209 ] يددعتم [  بئاصم  یسابع  تموکح  نارود  رثکا  رد  نایولع  نایولع : بوکرس  مییوگیم . نخـس  نارود 

هتسد ياهراتشک  دنتخادرپ و  نانآ  هجنکش  بیقعت و  بوکرس ، هب  امسر  نایسابع  اریز  دنتفرگ  رارق  ءاذیا  هجنکـش و  دروم  نوگانوگ  ءاحنا 
ام متس  هب  اراکشآ  مینکیم ، تیاکش  دنوادخ  هب  میشکیم  هچنآ  زا  : » دیوگیم يرعش  رد  دیز  نب  یسیع  دندروآ . لمع  هب  نانآ  زا  یعمج 

دروم نیا  رد  اهراک  میشکیم و  جنر  نانآ  رطاخب  ام  نکیل  دنوشیم  دنمتداعس  ام  یتسود  رثا  رب  یماوقا  میناساره . هتـسویپ  دنـشکیم و  ار 
نایولع و مان  هب  نایسابع  دراد . اهنخس  سابعینب  تسد  هب  نایولع  هجنکش  راتـشک و  بئاصم ، جنر ، زا  رعـش  نیا  [ . 471 « ] تسا سکع  رب 

هکیرا رب  طلـست  زا  سپ  اما  دـندروآرد . هیماینب  گنچ  زا  ار  تموکح  دندیـسر و  تردـق  هب  نانآ  نداد  ینابرق  یناـبیتشپ و  تیاـمح و  اـب 
زا یکی  دندرک . یـشالتم  ار  نانآ  عمج  نادنز  بیقعت و  نتـشک ، اب  دـندروآرد و  اپ  زا  ار  نانآ  تسخن  دـندمآ و  نایولع  غارـس  هب  تردـق 

. دـنداد رارق  ياهدنـشک  یلام  يداصتقا و  يانگنت  رد  ار  نانآ  نایـسابع  دوب . يداصتقا  يهرـصاحم  نایولع  دـض  رب  هدـش  ذاختا  ياهتـسایس 
یـشیارگ نیرتمک  متـس ، لـطاب و  هب  قح  زا  هک  ار  يدرم  نخـس  [ . » 472 : ] دـیوگیم نایـسابع  هب  باطخ  يرعـش  رد  يولع  رمع  نب  ییحی 

ام هب  يرتشیب  توق  دوخ  لاوما  زا  دیهدب و  نآ  زا  یشخب  زین  ناتناگدازومع  هب  تسامش  نآ  زا  ایند  رگا  دیناسرب : نایـسابع  هب  تسا  هتـشادن 
قمر و دـس  رادـقم  هب  یتح  نایـسابع  هک  تسا  نآ  رعـش  ینعم  تسا .» رتکیدزن  هحفـص 210 ] هنالداع [ ، تموکح  هب  راـک  نیا  هک  دـیهدب 
هک دنیوگیم  عبانم  یخرب  دنک . توترف  ار  نانآ  نت  دندوب  هتـشاذگ  ار  رقف  دندادیمن و  رارق  نایولع  رایتخا  رد  ییاذغ  توق و  ناج ، ظفح 
هک دوب  هدیـسر  اجنادب  ات  راک  تسین . نتفگ  لباق  یتشز  یخلت و  زا  هک  دندیـشک  تنحم  لکوتم  یـسابع ، توغاط  نامز  رد  ردقنآ  نایولع 

ار نآ  تشاد  ار  شاهناـخ  زا  ندـش  جراـخ  دـصق  ناـیولع  زا  ینز  اـی  يولع  يدرم  تقو  ره  دنتـشاد و  اـبع  کـی  اـهنت  ناـیولع  زا  یهورگ 
حلاص نب  دـمحم  دنتـشادن . ار  نانآ  هب  یناسر  کمک  طابترا و  تأرج  یـسابع ، زواجتم  ياهورین  تازاـجم  سرت  زا  زین  مدرم  دیـشوپیم .

ادخ هب  : » تفگ ودب  یـسیع  دینـش و  یفنم  خساپ  نکیل  تفر  یمرجلا  یـسوم  نب  یـسیع  رتخد  يراگتـساوخ  هب  ربدـم  نب  میهاربا  نیـسحلا 
هکنآ يارب  تسا  يراختفا  مسانـشیمن و  نآ  زا  رتالاب  رتفیرـش و  یبسن  هکنوچ  منکیمن  در  بسن  نتخانـشن  رطاخب  ار  وت  میوگیمن  غورد 
بلطم نیمه  هب  دورـس  هک  یتایبا  رد  دـمحم  مکانمیب .» وا  زا  سپ  شدـنزرف  لکوتم و  زا  دوخ  لام  ناج و  رب  اـما  دـهد . نت  تلـصو  نیدـب 
باوج ارم  یسیع  راوگدب . وخدنت و  یلاو  نیا  زا  ادخ  رب  هانپ  درک  در  ارم  اما  متفر  یـسوم  نب  یـسیع  دزن  يراگتـساوخ  هب  : » دنکیم هراشا 
یتعیب قح  ار  ام  يدنزرف  قح  رب  هوالع  متسه  رادهشیر  روانت  تخرد  نآ  زا  هتفرگرب  یفطصم و  تخد  يهداز  نم  هک  تسنادیم  یلو  درک 

 ] يراددوخ نانآ  هب  ندرک  مالس  یتح  ناماما و  اب  طابترا  زا  ناناملـسم  [ . 473 «. ] تفرگ دوخ  ياتمه  ردارب و  يارب  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا 
یهجو نیرتدـیدش  هب  دـشیم  لـئاق  یمارتحا  ناـیولع  تیب و  لـها  يارب  لکـش و  ره  هب  ار  هک  ره  نایـسابع  اریز  دـندرکیم  هحفص 211 ]

زا داد و  هجنکـش  ار  نانآ  درک ، ناشماک  رد  رهز  هک  دوب  لکوتم  تموکح  يهرود  ناـیولع  يارب  نارود  نیرتتخـس  دـندرکیم . هجنکش 
دبای . ییاهر  ناتسروگ  نادنز و  تموکح ، رش  زا  هکنآ  يارب  [ 474 . ] تسج هانپ  ياهشوگ  هب  کی  ره  هک  اجنآ  ات  دنکارپ  هعماج 

ماما هانپ 

دنوادـخ هب  دـش و  حلـسم  لیذ  ياعد  هب  اذـل  دـش  لمحتم  دوخ  رـصاعم  يافلخ  رگید  لکوتم و  زا  یکاندرد  بئاصم  يرکـسع  نسح  ماما 
تطتحا و  نویعلا ، نع  هب  بجتحا  يذـلا  رونلا  هللا  باجحب  تبجتحا  : » دـنک ظفح  درادزاب و  نانآ  رـش  گنرین و  زا  ار  وا  ات  تشگ  لـسوتم 

فاخا و ام  هلک ، کـلذ  یـسفن و  تزرحا  و  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسبب  یتیاـنع ، هیلع  تلمتـشا  اـم  یلاـم و  يدـلو و  یلها و  یـسفن و  یلع 
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ام ملعی  هنذاب ، الا  هدنع  عفشی  يذلااذ  نم  ضرألا ، تاومسلا و  یف  ام  هل  مون ، ۀنس و ال  هذخأت  مویقلا ال  یحلا  وه  الا  هلا  ال  يذلا ، هللااب  رذحا 
یلعلا وه  امهظفح و  هدؤی  ضرـألا و ال  تاومـسلا و  هیـسرک  عسو  ءاـش  اـمب  ـالا  هملع  نم  ءیـشب  نوطیحی  ـال  مهفلخ و  اـم  و  مهیدـیا ، نیب 

و ارقو ، مهناذآ  یف  هوهقفی و  نا  ۀنکا  مهبولق  یلع  انلعج  انا  هادی ، تمدق  ام  یـسن  اهنع و  ضرعاف  هبر  تایآب  رکذ  نمم  ملظا  نم  و  میظعلا ،
هرـصب یلع  لعج  هبلق و  هعمـس و  یلع  متخ  ملع و  یلع  هللا  هلـضاو  هاوه  ههلا  ذختا  نم  تیارفا  ادبا ، اذا  اودتهی  نلف  يدـهلا  یلا  مهعدـت  نا 
تأرق اذا  و  نولفاغلا ، مه  کئلوا  مهراصبا و  مهعمس و  مهبولق و  یلع  هللا  عبط  نیذلا  کئلوا  نورکذت  الفا  هللا  دعب  نم  هیدهی  نمف  ةواشغ ،
ترکذ اذا  ارقو و  مهناذآ  یف  هوهقفی و  نا  ۀـنکا  مهبولق  یلع  انلعج  اروتـسم و  اباجح  ةرخآلاب  نونمؤی  نیذـلا ال  نیب  کنیب و  اـنلعج  نآرقلا 
باـجح هب  [ . » 475 ...« ] نیرهاـطلا هـلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  و  اروـفن ، مهراـبدا  هحفـص 212 ] یلع [  اوـلو  هدـحو  نآرقلا  یف  کـبر 

نادـب هچنآ  ره  نادـنزرف و  هداوناخ ، دوخ ، میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هب  تسا و  ناهن  اههدـید  زا  نادـب  هک  يرون  میوجیم  هانپ  يدـنوادخ 
ار وا  تساـیاپ و  هدـنز و  تسین ، ییادـخ  وا  زج  : » هک مربیم  هاـنپ  يدـنوادخ  هب  مسرتیم  هچنآ  ره  زا  و  منکیم . تـسارح  ار  مراد  هجوـت 
هب زج  تسوا  دزن  ندرک  تعافـش  ياراـی  ار  سک  هچ  تـسوا ، نآ  زا  تـسا  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  ره  دریگیمنارف  یترچ  باوـخ و 
وا تردـق  یـسرک  دـهاوخب ، هچنادـب  زج  دـنباین  هطاـحا  وا  شناد  زا  یـشخب  رتمک  هب  دـنادیم  ار  ناـنآ  سپ  شیپاـشیپ و  وا ، نذا  ناـمرف و 
نآ زا  رتراکمتس  یسک  هچ  «. » هبترم گرزب  يالاو  تسوا  دنکیمن و  هتسخ  ار  وا  اهنآ  نتشادهگن  تسا و  هدیدرونرد  ار  نیمز  اهنامـسآ و 

ات میتشاذگ  یششوپ  ناشیاهلد  رب  «. » دیامن شومارف  هداتـسرف  شیپ  ار  هچنآ  دنک و  تشپ  نادب  نکیل  دنناوخب  وا  رب  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا 
هکنآ ایآ  «. » دش دنهاوخن  تیاده  زگره  یناوخارف  تیادـه  يوس  هب  ار  نانآ  رگا  میداد و  رارق  ینیگنـس  ناشیاهـشوگ  رد  دـننکن و  كرد 
ربارب رد  دز و  رهم  شــشوگ  لد و  رب  تخاـس و  هارمگ  شملع  رب  دـنوادخ  هـکنآ  ياهدــید ، تـفرگ  ییادــخ  هـب  ار  دوـخ  سوـه  اوـه و 

، لد رب  دنوادخ  هک  یناسک  دننانآ  دیوشیمن ؟ رکذتم  ایآ  درک  دهاوخ  تیاده  ار  وا  ادخ  زا  دعب  یـسک  هچ  سپ  تخیوآ  هدرپ  شناگدید 
دنرادـن نامیا  ترخآ  هب  هک  نانآ  وت و  نایم  ینکیم  توالت  نآرق  هک  یماـگنه  و  «. » نـالفاغ دـننانآ  تسا و  هدز  رهم  ناشـشوگ  هدـید و 
یماگنه و  دنناوتن . ندینش  هک  ینیگنس  ناشیاهـشوگ  رد  درک و  دنناوتن  كرد  هک  یـششوپ  ناشیاهلد  رب  میهدیم و  رارق  هدنناشوپ  یباجح 

راهطا لآ  دمحم و  رب  دنوادخ  تاولص  و  دننکیم .» رارف  هتـشگرب  تشپ  هب  یناوخیم  نآرق  رد  یگناگی  هحفص 213 ] هب [  ار  تیادخ  هک 
دنکیم نایب  دادیم  جـنر  ار  ناشیا  هک  يرطاخم  دوب و  هدرک  هطاحا  ار  نینمؤم  نایـسابع  يوس  زا  هک  یمیب  سرت و  جوا  اعد  نیا  داـب »... وا 

رد نانآ  رازآ  گنرین و  زا  ار  شنادنزرف  هداوناخ و  وا ، ات  دهاوخیم  قح  ترـضح  زا  لماک  عاطقنا  اب  هدش و  لسوتم  دـنوادخ  هب  ماما  اذـل 
ای یتبرک و  دنع  یثوغ  ای  یتدش و  دنع  یتدـع  ای  : » تشادیم نوصم  نایـسابع  رـش  زا  ار  دوخ  ریز ، ياعد  اب  ترـضح  نینچمه  دراد . ناما 

و یتخس ، ماگنه  هب  نم  يورین  هشوت و  يا  [ . » 476 ...« ] ماری يذلا ال  کنکرب  ینفنکا  مانت و  یتلا ال  کنیعب  ینسرحا  یتدحو  دنع  یسنوم 
اب نک و  تسارح  ظفح و  دـنباوخیمن  زگره  هک  تنامـشچ  اب  ارم  مییاهنت ، ماگنه  هب  نم  سنوم  يا  مجنر و  هودـنا و  ماگنه  سردایرف  يا 

هرصاحم ار  ماما  نایـسابع  فرط  زا  هک  ار  ییاهیتخـس  دیادش و  گرزب  ياعد  يا  ریگ .».... دوخ  تیامح  فنک  رد  تریذپان  لاوز  يورین 
بلط تیدـحا  هاـگرد  زا  ار  ناـنآ  متـس  ملظ و  زا  دوخ  تسارح  ظـفح و  هدـش  هجوتم  دـنوادخ  هب  ناـشیا  سپ  دـهدیم  ناـشن  دوـب  هدرک 

درکیم .

اهیمق بوکرس 

ییحی نب  یسوم  نانآ  دندرک . مکاح  نانآ  رب  ار  تشحو  ملظ و  دنتفرگ و  راک  هب  مق  لها  دروم  رد  ار  بوکرس  باعرا و  تسایس  نایسابع 
متـس دادیم . ماـجنا  تساوخیم  هچ  ره  زاـب  تسد  اـب  وا  دنتـشامگ و  مق  تیـالو  هب  دوب  یناـسنا  يهفطاـع  ره  زا  رود  دـیلپ و  يدرم  هک  ار 
هحفص نارس و [  دنتشادن  ار  ماکح  زا  يرگیشحو  نینچ  هقباس  نونک  ات  هک  اهیمق  دومنیم . يدعت  قحان  هب  تفرگیم و  تخـس  درکیم ،

هدش ملأتم  ثداوح  نیا  زا  ترضح  زا  دندرک و  تیاکش  ماما  هب  نانآ  دنداتسرف  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  دزن  ار  دوخ  نیمرتحم  [ 214
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دنک . هاتوک  نانآ  رس  زا  ار  دیلپ  شکرس  نیا  رش  ات  دنتساوخ  دنوادخ  زا  دندش و  لسوتم  تیدحا  هاگرد  هب 

اعد زا  ییاههشوت 

گرزب تنحم  نیا  دنوادخ  ات  دنناوخب  ار  نآ  دوخ  ياهزامن  تونق  رد  ات  تساوخ  نانآ  زا  درک و  رابرپ  ریز  ياعد  اب  ار  مق  ناگدنیامن  ماما 
هریغ و نود  هب  هل و  اصالختـسا  و  هقزرل ، ابالجتـسا  و  هدـیزمل ، ءاعدتـسا  و  هئامعنل ، ارکـش  هللادـمحلا  : » دزاس فرطرب  نانآ  زا  ار  هاـکناج  و 
هدی و ۀیانج  ءوسبف  هتبوقع  نم  هسم  ام  هبر و  دنع  نمف  هئامعن  نم  هب  ام  نا  ملعی  نم  دمح  هئایربک ، هتمظع و  یف  داحلالا  هنارفک و  نم  اذایع 
ات ار  يادخ  شیاتس  ...«. » هرما ةالو  نیرهاطلا  هلآ  هتمحر و  یلا  نینمؤملا  ۀعیرذ  و  هقلخ ، نم  هتریخ  و  هلوسر ، هدبع و  دمحم  یلع  هللا  یلص 
زا دشاب  یهانپ  دشاب و  يرگید -  هن  و  وا -  يارب  یصالخا  شیزور و  يارب  یششک  اهنآ ، شیازفا  يارب  یتساوخرد  شیاهتمعن ، رب  يرکش 

دشابیم و شراگدرورپ  زا  تسا  تمعن  هچ  ره  دنادیم  هکنآ  شیاتس  ار ، يادخ  شیاتس  شیگرزب . تمـصع و  رد  داحلا  تمعن و  نارفک 
زیواتـسد شقلخ و  زا  يهدیزگرب  لوسر و  هدنب ، دـمحم ، رب  دـنوادخ  دورد  تسا و  شدوخ  لمع  دـمایپ  دـسریم  ودـب  تبوقع  زا  هچ  ره 
ناـمتوعد تدوخ  زا  یهاوـخ  شیب  هب  دوـخ  وـت  اراـگدرورپ ! شرما . ناـیاورنامرف  وا و  رهاـط  نادـناخ  رب  دورد  قـح و  تمحر  هب  ناـنمؤم 

دصق دروآ و  ور  وت  هب  لد  میمص  زا  ار  هک  نآ  ياهدومن و  نیمضت  تناگدنب  زا  ار  اعد  تباجا  دنناوخب و  ار  وت  ياهداد  روتـسد  ياهدرک و 
. دش دهاوخن  هدنکفارس  ددرگ  تششخب  راتساوخ  هک  نآ  ياهدنادرگنزاب و  یلاخ  تسد  ار  تهاوخ  اطع  ياهدرکن و  دیماان  دنک  وت  هاگرد 

ترادید زا  ار  وا  عناوم ، نکیل  دش  تناتـسآ  هحفـص 215 ] یهار [  یـسک  هچ  تفاین و  کیدزن  ار  وت  تشادرب و  ماگ  تیوس  هب  یـسک  هچ 
هب یسک  هچ  دشن و  باریس  تمرک  يایرد  ششخب و  ضیف  زا  نکیل  درک  يراشفاپ  تناتـسآ  رد  شاهتـساوخ  رب  یـسک  هچ  و  دنتـشادزاب !؟

تـسد مدرک و  تهاگرد  دصق  مدوجو  همه  اب  اراگدرورپ ! تشگنزاب .!؟ گنـس  نارگ  ياهرهگ  اب  اما  تخادرپ  ییایاطع  ندـعم  ندـیواک 
لبق متفای ، تیوس  هب  دوخ  عیفش  نیرتهب  ار  وت  درک . شیاین  ار  وت  مامت  يراز  عوشخ و  اب  مبلق  دروآرد و  ادص  هب  ار  تششخب  رد  مراتساوخ 

ناـسرب و تباـجا  فدـه  هب  ار  میاـعد  اـهلاراب  سپ  ینادیم  ار  نآ  دوـش ، عـقاو  مریمـض  رد  اـی  دـنک  روـطخ  منهذ  هب  ياهتـساوخ  هکنآ  زا 
زا هلمج  زا  الوم  ياهتمعن  کیاکی  دزادرپیم و  دنوادخ  تشادگرزب  شیاتس و  هب  تمسق  نیا  رد  ماما  نک .»... يزوریپ  نیرق  ار  ماهتساوخ 

نایب تسا  تیب  لها  همئا ي  نابز  هژیو  هک  هنارعاش  ابیز و  ینابز  اب  نایعیـش  بئاصم  اـهتنحم و  زا  دربیم و  ماـن  ار  ناگدـنب  ياـعد  تباـجا 
انعراق ةریحلا و  ةوشغ  انیلع  تلوتسا  و  نتفلا ، غیز  انلمـش  دق  و  مهللا ؛ : » دیراد ارف  شوگ  گرزب  ياعد  نیا  زا  يرگید  تمـسق  هب  درادیم .
داسفا كدابع و  فالتا  یف  یعس  کمکح و  لطع  نمم  نبألا  نداعم  انروما  زتبا  کنید و  یف  نینومأملا  ریغ  انیلع  مکح  و  راغصلا ، لذلا و 
تفوک ار  نامیاههناخ  رد  يراوخ  تلذ و  درک و  هطاحا  ار  ام  تریح ، يهدرپ  تفرگارف و  ار  ام  اههنتف  فارحنا  اراـگدرورپ ! ....«. » كدـالب

دنتفرگ و تسد  رد  ار  ام  تشونرـس  دـندرک -  لیطعت  ار  تماکحا  هک  ترفن -  هنیک و  نداعم  دـندش و  مکاح  ام  رب  تنید  رد  نانیما  ریغ  و 
زا ینارمکح  تراما و  دش و  نانآ  لویت  میسقت ، زا  سپ  ام  درواتسد  اراگدرورپ ! دنتسب . رمک  تیاهرهـش  یهابت  تناگدنب و  يدوبان  هار  رد 

دش و يرادیرخ  بعل  وهل و  تالآ  نانزهویب  میتی و  يهرهب  اب  میتشگ ، تما  يارب  یثاریم  یگدـیزگرب  زا  سپ  دـیورگ و  طلـست  هب  تروشم 
نانآ ياهدنرادزاب  هن  تساخرب . هحفص 216 ] نانآ [  ياهراک  یتسرپرـس  هب  ياهلیبق  ره  قساف  دندنار و  مکح  تردق  اب  نانمؤم  رب  همذ  لها 

یناگتخابکاپ نانآ  اذل  دنکیم . رپ  ار  هنـسرگ  مکـش  يرگیرای  هن  درگنیم و  نانآ  رد  تمحر  هب  ینابهگن  هن  دـنکیم و  ظفح  یهابت  زا  ار 
یسایس ریطخ  عاضوا  زا  شخب ، نیا  رد  راوگرزب  ماما  دنتسه .».... يراوخ  هودنا و  نانامیپ  مه  هدز و  تنکسم  یناریسا  یهابت و  هناتسآ  رد 

هدش تسس  تاداقتعا  دابرب و  اهشزرا  نوگژاو ، هتخیر و  مهب  یعامتجا  ياهرایعم  ناماسبان ، طیارش  دیوگیم : نخـس  رـصع  نآ  رد  مکاح 
يراوخ و - 2 ناناملسم . نایم  كانتـشهد  ياههنتف  شرتسگ  - 1 هلمج : زا  تسا  هدـش  دراو  یمالـسا  ياهتلم  هب  یکانلوه  ياهنایز  تسا و 

تسایس زراب  ياههنومن  زا  تسا . هتفگ  ادخ  هچنادب  زج  نداد  مکح  راگزور و  نآ  رد  ناراکتیانج  ناگلفس و  ییاورنامرف  - 3 نانآ . یتسپ 
یـصخش لاوما  هب  ناناملـسم  درواتـسد  ءیف و  لیدبت  ب : دنوادخ . ماکحا  لیطعت  نتـشاذگاو و  فلا : درب : مان  ناوتیم  ار  ریز  دراوم  نانآ 
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دیرخ هار  رد  دوش ، نانزهویب  يریگتـسد  نامیتی و  یگدـنز  دوبهب  فرـص  هکنآ  ياجب  لاـملاتیب  ییاراد  ج : ناـنآ . نارازگراـک  ماـکح و 
نارگاـینخ و هب  میتـفگ -  نخـس  نارود  نآ  رد  تموکح  یلاـم  تسایـس  زا  ثحب  رد  هک  روطناـمه  دـشیم و -  جرخ  بعل  وـهل و  تـالآ 

مورحم اهنآ  ندروآ  تسد  هب  زا  ناناملـسم  دوب و  هدش  هدرپس  همذ  لها  هب  یتلود  تامدخ  بصانم و  تیرثکا  د : دشیم . هدیـشخب  ناکقلد 
هجیتـن رد  دوب . هدرک  راوس  ناناملـسم  هدرگ  رب  ار  ناـنآ  هداد و  تیـالو  ار  نارجاـف  ناقـساف و  نارود ، نآ  رد  یـسابع  تموکح  ه : دـندوب .

رهم و هدید  اب  ار  نانآ  ینابهگن  چـیه  درکیمن و  ظفح  یهابت  زا  ار  نانآ  یظفاح  چـیه  هحفص 217 ] هک [  دندش  لدب  یناریسا  هب  نیملـسم 
ار گرزب  ياـعد  نیا  زا  يرگید  شخب  تسا .؟ رتـالاب  يزیچ  هچ  دوـب  هتفرگارف  ار  ناناملـسم  هـک  هعجاـف  نـیا  زا  تـسیرگنیمن . تـمحر 
هدـیرط و عمجتـسا  و  هدوع ، مکحتـسا  هتیاهن و  غلب  لطابلا و  عرز  دصحتـسا  دـق  و  مهللا ؛ : » میرگنیم لمأت  يهدـید  اب  نآ  رد  میناوخیم و 

عدـجت همانـس و  بجت  هقوس و  مشهت  همئاق و  عدـصت  ةدـصاح ، قحلا  نم  هل  حـتاف  مهللا ؛ هنارجب . برـض  و  هعرف ، قسب  و  هدـیلو ، فرذـخ 
دیسر و ییافوکش  جوا  هب  تسشن و  راب  هب  لطاب  تشک  اراگدرورپ ! ...«. » هتیلح نسحب  قحلا  رهظی  هتروص و  حبقب  لطابلا  یفختسیل  همغارم 

يرگورد اراگدرورپ ! تشگ . راوتـسا  نیمز  رد  دش و  دنلب  شاهخاش  دش و  لصاح  شرمث  دمآ و  درگ  شاهدنکارپ  دش و  مکحم  شاهندـب 
لطاب ات  دنک  شنیـشن  كاخ  دریگ و  ریز  هب  ار  شیادنلب  دنک و  دروخ  دنیچب و  ار  شیاههقاس  هنت  دـنک و  ورد  ار  نآ  ات  رآ  مهارف  ار  قح  زا 

شناریو هکنآ  زج  راذـگم  یهانپ  متـس  يارب  اراگدرورپ ! دوش . راکـشآ  شیوکین  تنیز  راسخر و  اب  قح  ددرگ و  ناهنپ  شهیرک  هرهچ  اب 
هکنآ رگم  هـنم  یهاپــس  يزاـس و  شاهدــنکارپ  هـکنآ  رگم  راذــگم  عـمتجم  یمــالک  ینک و  شنوـگژاو  هـکنآ  رگم  هـنم  يرپـس  ینک و 

هنم يرازهزبس  ینک و  شنوگژاو  هکنآ  رگم  هنم  ياهتـشارفا  مچرپ  ینک و  شناسکی  كاخ  اـب  هکنآ  زج  هنم  ییادـنلب  ینک و  شرادـقمیب 
قح هب  ار  شرـس  نک و  هدـش  شومارف  ار  شماـن  داـی و  هتـساک و  ار  شروـن  هریت ، ار  شدیـشروخ  اراـگدرورپ ! يزاـس . شهاـبت  هکنآ  زج 

ینک و شدوباـن  هکنآ  زج  راذـگم  ار  ياهیقب  وا  يارب  اراـگدرورپ ! نکفا . ساره  شنادـناخ  لد  رد  نک و  هدـنکارپ  ار  شنایهاپـس  بوکب ،
هکنآ رگم  هنم  یحالـس  یلـسگب و  ار  نآ  هکنآ  زج  راذـگم  يدـنویپ  هقلح  يزاس و  شربارب  كاخ  اب  هکنآ  رگم  هحفص 218 ] هنم [  ییانب 

زا سپ  ار  شنارای  اراگدرورپ ! يزاس . شنوگنرـس  هکنآ  رگم  راذگم  يرادملع  ینک و  شهابت  هکنآ  زج  راذگم  یبکرم  يزاس و  شدنک 
يایوگ اعد  زا  تمسق  نیا  زاس .»... هدنکفارس  تما ، رب  ییاورمکح  زا  سپ  نک و  هناگدنچ  هملک ، تدحو  زا  سپ  زاسهدنکارپ و  یلدکی ،

هب ار  ناگدازآ  یگدنز  دنداد و  رییغت  ار  ییادخ  تنـس  شور و  هک  ینارگمتـس  هنارابج  تموکح  تسد  زا  هک  تسا  یگرزب  هودنا  جنر و 
نآ زا  عرـضت  اب  هدش و  تیدحا  هاگرد  هجوتم  نازوس  یمد  اب  ناشیا  دشوجیم . ترـضح  هنیـس  رد  دـندرک ، لدـب  ریذـپان  لمحت  یخزود 
ورف نانآ  رب  ار  دوخ  رفیک  باذـع و  دراذـگن و  نانآ  زا  ياهیاس  دـهاوخیم  دـنوادخ  زا  تسا و  نیمز  هنهپ  زا  نانآ  وحم  راتـساوخ  ناتـسآ 

هب دنبای . رطاخ  یفشت  دناهدیشچ  ار  روج  متس و  یخلت  هک  ینانمؤم  هلیسو  نادب  ات  دزاس  رـصرص  داب  ریـسا  یهاک  هدیکـشخ  نانوچ  دزیر و 
انیلع لطها  هعم و  بوشال  ارون  هیف و  ۀملظ  ادمرس ال  هانراو  لدعلا  راهن  نع  انل  رفـسأ  و  : » مینکیم شوگ  گرزب  ياعد  نیا  زا  يرگید  دنب 
....«. ةریحلا مهب  ملظلا و  قسغ  یف  هب  حبـصا  قحلا و  رهظا  و  مهللا ؛ هاداع . نم  یلع  هرـصنا  هاوان و  نمم  هل  لدا  هتکرب و  انیلع  لزنا  هتئـشان و 

ار نآ  هرهب  تکرب و  هد و  رارق  هبئاش  نودب  یغورف  ار  نآ  هد و  رارق  یگریتیب  هنادواج و  يزور  ار  نآ  نک و  راکـشآ  ام  رب  ار  لدـع  زور  »
نآ ملظ  یگریت  رد  نک و  راکشآ  ار  قح  اراگدرورپ ! هد . يرای  نآ  فلاخم  رب  نک و  زوریپ  تلادع ، نمـشد  رب  ار  نآ  امن و  ریزارـس  ام  رب 

دودح نک و  عمج  ار  فلتخم  هدنکارپ و  ياههشیدنا  هدـنز و  ار  هدرم  ياهلد  نادـب ، اراگدرورپ ! زاس . فرطرب  ار  تریح  امن و  رگهولج  ار 
هک هنوگنامه  هد ، شمارآ  ار  هتسخ  توترف و  ياهنت  نک و  ریس  ار  ناگنسرگ  نک و  راوتـسا  ار  هتفرگ  تسـس  ماکحا  راد و  اپ  رب  ار  هداهناو 

ار نالفاغ  میهاوخب و  ار  وا  يداد  قیفوت  ار  ام  يداد و  روطخ  ناـمنهذ  هب  ار  تیاـعد  يدرک و  اـیوگ  شداـی  هب  ار  ناـمنابز  هحفص 219 ] ] 
. میراد اپ  هب  ار  وا  مسارم  اـت  يدروآ  دوجو  هب  اـم  رد  نظ  نسح  دـیما و  یتخاـس و  رادـیاپ  ناـملد  رد  ار  وا  تبحم  يداد و  یهاـگآ  نادـب 
! اراگدرورپ نیرید . ياهوزرآ  هدـنروآرب  يا  کین و  ياهنامگ  هدـننک  تسار  يا  نک  اطع  ام  هب  وا  يهراـبرد  ار  نیقی  نیرتهب  اراـگدرورپ !
ار ام  اراگدرورپ ! نک . راکـشآ  دناهدرک  نامگ  تمحر  زا  ناسویأم  نادیمون و  هچنآ  فالخ  نک و  اوسر  ار  غورد  هب  وت  رب  ناگدـننک  اعدا 
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شیرای اب  نک و  باداـش  شلاـمج  اـب  ار  اـم  راـسخر  هد . رارق  شیاـههاگهانپ  زا  یهاـگهانپ  شیاـهمچرپ و  زا  یمچرپ  شبابـسا ، زا  یببس 
نک و رود  ام  زا  ار  نانآ  نابز  مخز  نکم و  ناـمداش  نمـشد  ینک ، راکـشآ  وا  رب  ار  اـم  نادـب  هک  هد  رارق  يریخ  ار  اـم  تین  رادـب . یمارگ 

نانآ هنیک  میهاوخیمن  هک  ینیبیم  ینادیم و  ار  ام  یلدـکاپ  دوخ  وت  اراگدرورپ ! . » ناسرن ناشوزرآ  هب  ار  ام  رب  هیلب  ندـمآ  دورف  نارظتنم 
يارب تمسق  نیا  رد  ماما  میهدیمن .»... هار  دوخ  هب  دیلپ  ياههشیدنا  نانآ  نوچ  و  میـشاب ، نانآ  يارب  يدب  راتـساوخ  مینارورپب و  لد  رد  ار 

متس ملظ و  دریگیم و  راکب  تما  نایم  ار  فاصنا  لدع و  تسایس  هک  یـسک  دنکیم . اعد  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم -  مئاق 
، يرای راتـساوخ  ماما  درادیم . اپرب  دـنوشیم  هدـنز  کـلامم  ناگدـنب و  هدروآرب و  اـهوزرآ  نادـب  هک  ار  ادـخ  مکح  دـنکیم و  دوباـن  ار 
زا اراگدرورپ ! : » میدرگزاب مالسلاهیلع -  ماما -  نخـس  همادا  هب  ددرگیم . رظتنم  مئاق  دصاقم  يارجا  يارب  عنام  مدع  يراوتـسا و  تیقفوم ،

ناقحتسم ریغ  هب  هک  ییوت  درادیمزاب . تتاروتسد  يارجا  يارب  نتخات  شیپ  زا  ار  ام  هک  يدرک  راکشآ  ام  رب  ار  یتافص  ام  بویع  نورد و 
شخبب تیاطع  تنم و  ششخب ، یگرزب ، قبط  رب  ام  هب  سپ  ینکیم  ناسحا  یـشخبیم و  ناراتـساوخ  هب  ینکیم و  لضفت  هحفص 220 ] ] 

هبوـت ناـمناهانگ  هـمه  زا  مـیروآیم و  ور  وـت  هـب  اـم  يدــنبیم . راـکب  ینک  هدارا  ار  یمکح  ره  یهدیم و  ماــجنا  یهاوـخب  هـچ  ره  هـک 
تاروتـسد يارجا  رد  یتسـس  زا  دـیوگیم و  نخـس  يرـشب  حور  فعـض  یناوتان و  زا  ماما  اعد ، زا  ینارون  ياهتمـسق  نیا  رد  مینکیم .»...

ماما زا  ترضح  سپس  دنکیم . بلط  ار  يدنوادخ  تنم  تمارک و  شـشخب ، قح ، هاگرد  زا  نکیل  تسا . كانمیب  وا  یهاون  رماوا و  یهلا ،
تتعاطا رب  يرای  ناهاوخ  وت و  تمحر  هب  دـنمزاین  وت ، طسق  هب  مئاق  هدـنب  تیوس ، هب  رگتوعد  اراگدرورپ ! : » دـیوگیم نخـس  نینچ  لداع 

وت تبحم  رثا  رب  یتخادـنا و  وا  لد  رد  ار  تتعاـطا  تبحم  يدـناشوپ و  وا  هب  تمارک  نهاریپ  یتـفرگارف و  ار  وا  تیاـهتمعن  اـب  نـک . يراـی 
ناگدنب هانپ  ار  وا  يداد و  دندوب ، هدرپس  یشومارف  هب  ار  نآ  ناکرشم  هک  ترماوا  نتشاداپ  هب  قیفوت  ار  وا  تشگ و  راوتـسا  اهلد  رد  شیاج 

هدش ناهن  تنید  راثآ  زا  هچنآ  يهدننک  راوتسا  تباتک و  هتشاذگاو ي  ماکحا  يهدننک  هدنز  درادن و  يروای  وت  زج  یسک  روای  تمولظم و 
نمیا نازواجتم  دنزگ  يدعت و  زا  ار  وا  اراگدرورپ ! يداد . رارق  داب -  وا  رب  تمحر  دورد و  مالس و  تربمایپ -  ياهتنـس  هدننک  هدنز  دوب و 

. هد رارق  ناربمایپ  ناعبات  زا  طسق  هب  نامئاق  نایم  ماقم  نیرتـالاب  رد  ار  وا  نک و  رونم  وا  هلیـسو  هب  ار  نید  ناـبلاط  فلتخم  ياـهلد  نادرگ و 
هک ار  نآ  تاهدننک  رود  گنـس  اب  نک و  راوخ  يرادن  تتبحم  هب  ناشتـشگزاب  هب  يدـیما  هک  ار  نانآ  شنانمـشد و  نادـناعم ، اراگدرورپ !

رود و نانمـشد  هتـشاذگ  تنم  وا  رب  ریگ و  مشخ  ناداوسیب  ناگدـیافیب و  رب  رادزاب و  تسا  نآ  ندرک  راوخ  تنید و  هب  شروی  ناـهاوخ 
رب مدرم  هحفـص 221 ] نایم [  هک  دزاسیم  ناـمز  ماـما  هجوتم  ار  دوخ  ریگارف  ياـعد  تارقف ، نیا  رد  ماـما  نک .»... بوکرـس  ار  شکیدزن 

هماقا نید و  يایحا  يارب  ات  دزادـنیب  شلد  رد  ار  وا  تبحم  دـهاوخیم  دـنوادخ  زا  دـنکیم ، تموکح  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  ساـسا 
اعد نینچمه  دنک . ظفح  ناراکم  گنرین  نازواجتم و  دـنزگ  زا  ار  وا  دـهد و  رارق  ناسکیب  رای  نامولظم و  هانپ  ار  وا  دـشوکب و  نآ  رئاعش 

وا اراگدرورپ ! : » دنیامرفیم دنریگیمیپ و  ار  اعد  ماما  دزاس . دوبان  راوخ و  دنک  وا  نید  ترضح و  دصق  هک  ار  هک  ره  دنوادخ  ات  دنکیم 
رود ار  نالزلزتم  نادـترم و  رـش  تشذـگ و  دوخ  نوخ  زا  تواخـس  اب  ناـنمؤم  زا  عاـفد  تهج  رد  درک و  نانمـشد  جاـمآ  وت  يارب  ار  دوخ 
ناهن دندرکیم ، راکشآ  ار  نآ  یتسیاب  هک  تنامیپ  فالخ  رب  ناملاع  ار  هچنآ  درک و  جراخ  هنحص  زا  ار  راکشآ  یـصاعم  هکنآ  ات  تخاس 
نامرف زا  رتالاب  شنامرف  هک  دـنریگن  ییاتمه  تیارب  تساوخ  ناگمه  زا  درک و  توعد  یتسرپاتکی  يوس  هب  دومن و  راکـشآ  دـندوب ، هدرک 

دوخ رب  ار  اهیراومهان  دوب و  هدیشکن  یسک  هک  دیشک  ییاهجنر  درک و  راکیپ  ماک ، رد  رهز  دش و  هحرشهحرش  شبلق  هار  نیا  رد  دشاب . وت 
تیرای اب  اهلاراب ! سپ  دماین . هاتوک  درکن و  يرییغت  تیتسود  تبحم و  رد  زگره  وا  تشگن و  هاگآ  وا  بئاصم  زا  یـسک  نکیل  درک  راومه 

زا امن و  ناگتـسخ  لماش  ار  شتمحر  نک و  راوتـسا  ار  وا  دوخ  تادییأت  اب  امن و  ناربج  دوخ  ناوت  اب  ار  شتردق  یتساک  نک و  دـیؤم  ار  وا 
تمسق نیا  رد  ماما  وشم .».... اهنآ  نایم  تلادع  شرتسگ  یمالسا و  تما  نایم  رد  وا  تاحالـصا  مامتا  زا  عنام  نکم و  ناممورحم  وا  سنا 

ناـج هب  ار  اـهجنر  يهمه  یهلا  ناـمرآ  قـقحت  هار  رد  ناـشیا  اریز  دـنکیم ، هراـشا  مئاـق  ترـضح  دـنلب  يهبترم  ـالاو و  تلزنم  هـب  اـعد  زا 
تلادع یعامتجا و  تاحالـصا  يارب  دزیتسیم و  مالـسا  نادناعم  نانمـشد و  اب  دشکیم و  شود  هب  ار  ناگمه  راب  هنت  کی  تساهدیرخ و 
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هاگیاج هد و  یتمارک  ار  وا  اراگدرورپ ! [ » هحفص 222 دنیامرفیم [ : اعد  هلابند  رد  نانچمه  ماما  دنکیمن . راذگورف  يراک  چیه  زا  یسایس 
شناوریپ و نداد  ناـشن  اـب  داـب -  شنادـناخ  وا و  رب  وـت  تاولــص  ار -  دـمحم  تربماـیپ  نـک و  راکــشآ  وا  رب  تماـیق  زور  رد  ار  شدـنلب 
هب یگدنز  نیمه  رد  ار  وا  نک و  نوزفا  ياهدید  تهار  رد  شیاهشالت  زا  هچنآ  ببـس  هب  ار  وا  شاداپ  نک و  دونـشخ  شتوعد  ناگدنریذپ 

دوب نانآ  رب  نامناتسد  هک  ار  یناسک  تسد  یشخب و  تردق  ار  نایوگروز  شنداد  تسد  زا  اب  هکنآ  زا  نک  محر  ام  رب  امن و  کیدزن  دوخ 
. یهاوخداد ماگنه  هب  میوش  مورحم  شیرای  زا  میوش و  هدـنکارپ  تفطل  هیاس  رد  عامتجا  زا  سپ  ینک و  زاب  میراد  ناـشزاب  تیـصعم  زا  اـت 
نک و فرطرب  ددرگیم  شناراـی  وا و  هجوـتم  نازوـتهنیک  يوـس  زا  هک  ار  گـنرین  ياـهریت  نـک و  ظـفح  دـنزگ  ره  زا  ار  وا  اراـگدرورپ !
زا نک و  يرای  دندیـشک  اهترارم  دندیرب و  تماما ، يوریپ  ببـس  هب  ناشیوخ  رهـش و  ناتـسود ، تراجت ، هداوناخ ، هناخ ، زا  هک  ار  شنارای 

. نک دوبان  دـنهاوخیم  ار  ترون  یـشوماخ  هک  نانآ  لطاب  ناـنآ ، تقیقح  اـب  هد و  شیازفا  ناـنآ  رب  ار  تشاداـپ  رادـب و  ناـشرود  دـنزگ ،
تمارک ششخب و  بسح  رب  نک و  تمحرم  لضف و  يربارب ، تلادع و  زا  راشرـس  ار  نیمز  يور  طاقن  مامت  نانآ  يهلیـسو  هب  اراگدرورپ !

هک نک  اطع  ياهتفرگ  رظن  رد  باوث  یلاع و  تاجرد  زا  طسق  ناگدنراداپرب  هدیزگرب و  ناگدنب  يارب  هچنآ  زا  هد و  خـساپ  ار  نانآ  ساپس 
 - تیبلها ناماما  ياههنیجنگ  زا  هک  لیلج  ياـعد  نیا  اـجنیا  رد  [ . 477 « ] ینک هدارا  هچنآ  مکاح  یهاوخ و  هچنآ  يهدـنهد  ماـجنا  ییوت 
زور نآ  ناناملـسم  هک  ییاهجنر  زا  تسا  یقیقد  مهم و  دنـس  اعد  نیا  دـسریم . ناـیاپ  هب  تسا  یمالـسا  هشیدـنا  زکارم  و  مالـسلامهیلع - 
دیاش دنکیم . هحفـص 223 ] ینیب [  شیپ  مالـسلاهیلع -  لداع -  ماما  رظن  ریز  هنالداع  یتموکح  نانآ  يارب  ترـضح  دـندشیم و  لمحتم 
مکاح ینارمکح  طیارـش  ترـضح  دنـس  نیا  رد  مسانـشیمن . هعماج  يارب  رتهدنزرا  رتدـیفم و  دنـس و  نیا  زا  رتمهم  يدنـس  میوگب  مناوتب 
یثاریم گرزب  ياعد  نیا  زج  ار  مالـسلاهیلع -  ماما -  رگا  دیامنیمزاب . دنک  لابند  هعماج  رد  دیاب  هک  ار  یفادـها  دـنکیم و  نایب  ار  لداع 

دوب . ناشیا  فراعم  یگدرتسگ  زیگنا و  تریح  ییاناوت  يایوگ  ییاهنت  هب  دوبن 

ناریزو يرگمتس 

رد دنتشاد . مامت  یتغلابم  نانآ  ندرک  لامدگل  رد  دندرکیم و  ریقحت  ار  مدرم  هک  دندوب  نایتوغاط  نارگمتس و  زا  سابعینب  ناریزو  رتشیب 
بکرم رب  هک  نانچمه  وا  دمآ و  شدزن  یهاوخداد  هب  يدرم  دش . جراخ  هناخ  زا  هراوس  بیصخلا  نب  دمحا  شریزو  یسابع ، رـصتنم  نامز 

. دش ناگمه  دزنابز  هیـضق  نیا  تشذـگرد و  درم  نآ  هبرـض  نیا  رثا  رب  هک  تفوک  وا  هنیـس  هب  هدرک  جراخ  باکر  زا  ار  شیاپ  دوب  هتـسشن 
شوـمچ وا  اریز  نزب  دـنبیاپ  ار  تریزو  ربماـیپ ! هدازوـمع  يا  دـییوگب : هفیلخ  هب  : » تفگ هدیـشک و  مظن  هب  ار  ارجاـم  نیا  نارعاـش  زا  یکی 

نب دــمحم  شریزو  زین  قـثاو »  » ناـمز رد  [ . 478 «. ] تـسا لاوـما  وا  دزن  یهاوـخب  یلاـم  رگا  رادزاـب و  مدرم  هـب  ندزدـگل  زا  ار  وا  تـسا ،
هب متـس  رب  هوالع  [ 479 ! ] دادیم هجنکـش  ار  مدرم  نآ  رد  هک  دوب  هتـشاذگ  راـک  ییاـهخیم  نآ  رد  هتخاـس و  يرونت  تاـیزلا ، کلملادـبع 

دیـشرلا نوراه  فرط  زا  هرامع  نب  نامثع  دـندربیم . هحفـص 224 ] تراـغ [  هب  دـندرکیم و  لواـپچ  زین  ار  یتلود  ییاراد  لاوما و  مدرم ،
هب یتاـیبا  تناـیخ ، هب  ینمـض  فارتعا  اـب  اـجنآ  رد  داـتفا . نادـنز  هب  نآ  رثا  رب  دـندرک و  هبلاـطم  مهرد  رازه  جـنپ  وا  زا  دوب  ناتـسیس  یلاو 

نادنز و یتخس و  نادب ، ات  زادنیب  نم  هب  یمشچ  هشوگ  نینمؤملاریما ! يا  : » درک تعافـش  تساوخرد  داتـسرف و  هفیلخ  يارب  ریز  نومـضم 
وت هکنآ  رگم  دراد  اـبا  دـنوادخ  هک  مناـهاوخ  ار  نآ  منزیم و  مد  تشـشخب  زا  هکلب  میوـگیمن  نخـس  یهاـنگیب  زا  دورب . نیب  زا  مـساره 

شـشخب و   ) ینآ هتـسیاش  نینمؤملاریما ! يا  وت  مرادـن  ار  نآ  تیلها  متـسین و  یتسه  هچنآ  هتـسیاش  رگا  یـشاب . شـشخب  لـضف و  بحاـص 
هعماج رب  نکفا  هیاس  ار  رقف  دـندرب و  تراـغ  هب  ار  مدرم  لاوما  هک  ساـبعینب  ياـفلخ  دوخ  نارورـس  هب  ناریزو  [ . 480 («. ] تسوت هدنبیز 

ياج زا  تخرد  وا  نامالغ  دـنروآرب  یبیـس  دروخ  کلم  تیعر  غاب  رگا ز  دـندرکیم : راتفر  دوخ  ناربهر  نوچمه  هدرک و  ادـتقا  دـنتخاس 
دـصتشه هب  دوب  هتفرگ  ناـنآ  زا  هک  یغلبم  دـنامن و  يدـنمتلود  رگید  هک  تفرگ  مدرم  زا  ردـقنآ  یـسابع  روصنم  هک  دـنیوگیم  ناـخروم 

دندرکیمن . یهاتوک  نآ  رد  هتفرگ و  شیپ  ار  مدرم  لاوما  لواپچ  تسایس  ناریزو ، لاح  ره  هب  [ . 481  ] دشیم غلاب  مهرد  نویلیم 
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یلخاد ياهبالقنا 

ياهتکرح رارمتـسا  درکیم -  دوخ  هحفـص 225 ] عفانم [  فرـص  ار  یمومع  داـصتقا  هک  یـسابع -  يهماـک  دوخ  تموکح  یعیبط  هجیتن 
نآ فدـه  هک  دـندز  تموکح  هیلع  يددـعتم  ياهبالقنا  هب  تسد  یمالـسا  ياهتلم  دوب ؛ نآ  دـض  رب  نوگانوگ  ياهـشروش  هنارگراکیپ و 

دراوم یمومع  تینما  مدع  هماع و  یناماسبان  نامز و  نآ  رد  یسایس  تابث  مدع  نایب  يارب  دوب . نایسابع  يرگمتس  یگدنب و  غوی  زا  ییاهر 
نایم مئانغ  ءیف و  میـسقت  یعامتجا و  تلادـع  ققحت  يارب  یبلاط  رمع  نب  ییحی  ییحی : دیهـش  مایق  میربیم : مان  ار  اهبالقنا  نیا  زا  يدـنچ 

ندربالاب ینعی  شیالاو  نامرآ  وا و  یـسفن  کین  ببـس  هب  تشارفارب . ار  یـسابع  تموکح  دـض  رب  بـالقنا  مچرپ  ناتـسدیهت ، ناـفیعض و 
نامولظم دروآ و  گنچ  هب  ار  هفوک  ییحی  دنداد . وا  يربهر  هب  نت  هصاخ  هماع و  دندش و  عمج  شدرگ  هب  نامورحم  هماع ، یگدنز  حطس 

نب دمحم  دزن  ار  شکرابم  رس  دنتشک و  ار  وا  دنتفای و  تسد  وا  رب  يدربن  زا  سپ  نایسابع  درک . دازآ  رهش  ياهنادنز  زا  ار  ناگدیدمتـس  و 
روتسد هفیلخ  داتسرف و  نیعتـسم »  » یـسابع توغاط  دزن  هیده  ناونع  هب  ار  نآ  زین  وا  دندرب . راگزور  نآ  نادالج  زا  یکی  رهاط ، نب  هللادبع 

رب ار  وا  ات  دـنتفر  رهاطنبا  تینهت  هب  نابلط  تصرف  تسا . مایق  هشیدـنا  رد  هکنآ  ره  يارب  دـشاب  یتربع  ات  دـننک  بصن  ارماس  رد  ار  نآ  داد 
يدرم نتـشک  هب  ار  وت  ریما ! يا  : » تفگ وا  هب  باطخ  دـش و  دراو  زین  يولع  دـهعتم  رعاش  يرفعج ، مشاهوبا  دـنیوگ . کـیربت  يزوریپ  نیا 

درک وزرآ  رهاطنبا  دـندش و  شوماخ  ناگمه  دـنتفگیم .».... تیلـست  وا  هب  دوب  هدـنز  مالـسلاهیلع -  ربمایپ -  رگا  هک  دـنیوگیم  کیربت 
هک دـیروخب ، ار  ییابو  تشوگ  نیا  رهاطینب ! يا  : » دورـس ار  ریز  تایبا  تساخرب و  مشاهوبا  سپـس  دربورف . ار  وا  دـنک و  زاب  ناـهد  نیمز 

هحفص [ . ] 482 « ] دوشیم هتفرگ  نآ  ماقتنا  دوشیمن و  شومارف  زگره  تسا  نآ  ناهاوخ  دنوادخ  هک  ینوخ  تسا ، راوگان  ربمایپ  تشوگ 
وا تشادـگرزب  هب  نارعاـش  دـش . ثعاـب  ار  مغ  هودـنا و  زا  یجوم  دوب و  رـصع  نآ  گرزب  ثداوح  زا  راوگرزب  يولع  نیا  تداهـش  [ 226

: دیارسیم نینچ  نانآ  زا  یکی  دنتفگ . اهنخـس  ناناملـسم  يارب  وا  گرم  يهعیاض  زا  هدرمـشرب و  ار  وا  تافـص  يراعـشا  یط  دنتـساخرب و 
هلان دنتسیرگ و  وا  رب  شهودنا  زا  یگمه  رجح »  » نکر و هبعک ، هناخ  یلصم ، لیزنت ، باتک و  قارع ، برغ  قرش و  نارب ، ریـشمش  نابـسا ، »

دـننکیم و هیوم  دـنرادغاد و  ربمایپ  نارتخد  « .»!؟ داـتفینورف اـم  رب  نامـسآ  دـش  هتـشک  نیـسحلاوبا  دـنتفگ : هک  زور  نآ  ارچ  «. » دـنداد رس 
ابیز و راسخر  نآ  يادـف  مردـپ  دـندرک ، هراپ  هراپ  ار  شاهرهچ  نانمـشد  ياهریـشمش  «. » تسا ریزارـس  ناـنآ  دـنمدرد  مرگ و  ياهکـشرس 
نیسح و یلع و  تداهش  روآدای  شنتـشک  درزآ . دهاوخ  ار  منت  يدوزب  هک  تشاذگ  اجب  ماهنیـس  رد  یـشتآ  ییحی  گرم ) «. ») داب نوگلگ 

تقیقح زا  راشرس  ياهدیـصق  یط  ار  وا  یمورلانبا »  » راگزور نآ  رگید  رعاش  هحفص 227 ] [ . ] 483 « ] تشذگرد ربمایپ  هک  تسا  يزور 
 -« مالـسلاهیلع يداـه -  ماـما  یلیلحت  یناگدـنز   » باـتک رد  ار  نآ  زا  یـشخب  اـم  دوریم و  رامـش  هب  برع  تاـیبدا  ياـههنیجنگ  زا  هک  - 

هب [ 484 « ] نایگنز مایق   » درک هتشگرس  ار  نایسابع  هک  رصع  نآ  یلحم  ياهمایق  زا  رگید  یکی  نایگنز : مایق  تسا . هتفگ  هیثرم  میاهدروآ - 
درک و ندوب  يولع  ياـعدا  ماـیق ، دـییأت  اـههدوت و  يروآدرگ  راـظنا و  بلج  يارب  هک  دوب  سیقلادـبع  ینب  زا  میحرلادـبع  نب  یلع  يربهر 

یمارگ نادناخ  نیا  هب  نتشاد  تبسن  تخاس . دومناو  مالسلاهیلع -  نیسحلا -  نب  یلع  نب  دیز  مالسا  هنادواج  دیهـش  ياههداون  زا  ار  دوخ 
هب ملظ  متس و  دض  رب  بالقنا  شروش و  زا  يزمر  مایق و  يزوریپ  يارب  ینیمضت  دندوب  مالسا  ملاع  رد  يزاس  تشونرس  ثداوح  دجوم  هک 

بحاص : » دومرف هدرک و  در  ار  مایق  ربهر  دمحم  نب  یلع  ندوب  يولع  ياعدا  مالسلاهیلع -  يرکسع  نسح  ماما  لاح  ره  هب  تفریم . رامش 
ةرئاد رد  نآ  هجیتن  نویبالقنا و  ياهراعـش  شروش ، نیا  لیـصفت  [ 485 « ] تسین تیب  لها  ام  زا  جـنزلا  بحاص  تیبلا ؛ لها  انم  سیل  جـنزلا 

تینما مدع  یناماسبان و  یسایس و  تابث  مدع  نداد  ناشن  يارب  افرص  ام  تسا و  هدمآ  هریغ  لماکلا و  دننام ، یمالسا  خیرات  ياه  فراعملا 
ار نادنورهـش  یگدـنز  وا  داد و  تراما  ماش  رب  ار  شنارودزم  نارازگراک و  زا  یگرگ  لکوتم ، ماش : مایق  میدرک . دای  ار  نآ  رـصع  نآ  رد 

بکرم نارگ  یهاپس  دش  ربخ  اب  هیـضق  زا  لکوتم  هکنیمه  دندرک . نوریب  رهـش  زا  ار  وا  دندیروش و  وا  رب  ناگدازآ  تخاس . لدب  خزود  هب 
هک يراک  نامه  ات  داد  روتـسد  نانآ  هحفـص 228 ] هدـنامرف [  هب  تشاد و  لیـسگ  هیحان  نادـب  هدایپ  رازه  هس  ماظن و  هراوس  رازه  تفه  زا 
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ره يهزاجا  تخاس و  حابم  نانآ  رب  ار  رهـش  زور  هس  ینعی  دنکب ، قشمد  اب  دـندرک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاۀـنیدم -  اب  دـیزی  نایهاپس 
هک دندوب  ییافلخ  نینچ  ریسا  ناناملسم  تساخرب . تباقر  هب  دیزی »  » دوخ شیکمه  ردارب  اب  راک  نیا  رد  و  [ 486  ] داد نایهاپس  هب  ار  يراک 

مدع متـس و  ملظ ، شرتسگ  هجیتن  هک  تسا  رـصع  نآ  ياهمایق  زا  یخرب  اهنیا  دندرکیم . ناشریقح  راوخ و  دـنتخاتیم و  نانآ  رب  قحان  هب 
دشابیم . لماوع  نیا  زا  یشان  الومعم  یلم  شروش  مایق و  اریز  تسا ، یسایس  تابث 

تموکح رب  ناکرت  یگریچ 

رب ناکرت  طلـست  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  نامز  رد  یـسابع  تموکح  هاگتـسد  رد  یـسایس  يرادا و  داسف  لماوع  نیرتمهم  زا 
تفالخ هب  دنتساوخیم  ار  هک  ره  دوب  نانآ  يهتـساوخ  رظن و  عبات  یـسابع  تفالخ  یـسرک  دوب . نآ  تشونرـس  اب  ندرک  يزاب  تموکح و 
تقیقح رد  ناکرت  دوب و  نانآ  تسد  رد  نیناوق  یتموکح و  ياهورین  مامت  دـنتخاسیم . شلوزعم  دنتـساوخیمن  ار  هک  ره  دنتـشامگیم و 

الماـک فیاـظو  دوبن . یتلود  روما  رد  تلاـخد  ياراـی  ار  هفیلخ  دوب و  هدـش  لدـب  چوپ  یماـن  هب  تفـالخ  دـندرکیم . تفـالخ  تموکح و 
دمتعم تخادرپیم . یگرخـسم  بعل و  وهل و  رد  نتفرورف  ینارذگـشوخ و  هب  هفیلخ  دـندرکیم و  تموکح  ناـکرت  دوـب ، هدـش  کـیکفت 
مورحم هرهب  نیرتمک  زا  نم  نوچ  یسک  هک  تسین  بیجع  نیا  ایآ  : » دنکیم نایب  نینچ  ناکرت  ربارب  رد  ار  دوخ  یناوتان  یتایبا  یط  یسابع 

هدرک هکولب  ار  هفیلخ  نیا  لاوـما  [ . 487 [ »!؟ دـیاین وا  تسد  هب  يزیچ  نآ  زا  نکیل  دـنریگب  وا  مان  هب  ار  ایند  يهمه  هحفص 229 ] دشاب و [ 
! دندزیم هکـس  شمان  هب  دوب و  وا  هرطیـس  تحت  ایند  لاح  نامه  رد  اما  تشادـن  ار  نآ  زا  یمک  رادـقم  رد  یتح  فرـصت  قح  وا  دـندوب و 

نینچ ار  یسابع  هفیلخ  نیعتـسم  تلاح  يرعاش  دندوب . هتـشاذگن  هفیلخ  تلاخد  يارب  ییاج  هتخادنا و  گنچ  تلود  ناکرا  مامت  رب  ناکرت 
«. دیوگیم دـنیوگب  وا  هب  ود  نآ  هچ  ره  تفـص  یطوط  دراد و  رارق  [ 488 « ] اغب  » و فیـصو »  » نایم سفق  رد  ياهفیلخ  : » دنکیم فیـصوت 
هک دنـسرپب  ات  دنتـساوخ  ار  نامجنم  زا  یتعامج  شناتـسود  زا  ياهدـع  دیـسر  تفالخ  هب  هللااب » زتعملا   » هک یماـگنه  هکنآ  بلاـج  [ . 489]

منادیم نم  تفگ - : نانآ  هب  نافیرظ  زا  یکی  تسـشن . دهاوخ  تردق  هکیرا  رب  ردقچ  دوب و  دهاوخ  روما  ردـصم  رد  تدـم  هچ  ات  هفیلخ 
هدنز دنک و  تموکح  یک  ات  هفیلخ  دننکیم  نییعت  هک  دننانآ  تسا و  ناکرت  تسد  هب  اهراک  وگب - .... بوخ  دوب - ... دهاوخ  یتدـم  هچ 

یسایس یناگدنز  ياههولج  یخرب  زا  نخس  اجنیا  رد  هحفص 230 ] [ . ] 490 . ] دندش هدنخ  رد  قرغ  شاهتفگ  قیدصت  اب  ناگمه  دـنامب ...
دوب . یکانتشهد  هنارگمتس و  کیرات ، یناگدنز  میدید  هک  روطنامه  میربیم و  نایاپ  هب  ار  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  نارود 

يداقتعا یناگدنز 

يزیگناههبـش هب  هک  نافرحنم  زا  یخرب  رگناریو  برخم و  تیلاعف  رثا  رب  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  نامز  رد  يداقتعا  یناگدنز 
هب ناملـسم  ریغ  نارگهدبعـش  زا  ياهدع  هک  روطنامه  دوب . ناشیرپ  ناماسبان و  دندوب ، هتـساخرب  یمالـسا  صلاخ  كانبات و  دیاقع  نوماریپ 

لیس نیا  ربارب  رد  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  دندوب . هتخادرپ  نانآ  تاداقتعا  ندرک  هابت  نیملـسم و  یهارمگ  هب  هدبعـش  هلیـسو 
نیا رگید  يهدیدپ  تساخرب . لیصا  یعقاو و  مالسا  نایب  نانآ و  ماهوا  كوکش و  لاطبا  مالسا و  زا  عافد  هب  هکلب  تسـشنن  ياپ  زا  نکناینب 

دندادیم و غورد  ییاهتبسن  تافو -  زا  لبق  شراوگرزب -  ردپ  ماما و  هب  ناناملسم  ندرک  هارمگ  يارب  هک  دوب  ینالاجد  روهظ  راگزور ،
عوضوم و نیا  هب  اجنیا  رد  داد . روتـسد  نانآ  زا  تءارب  نانآ و  نعل  هب  ار  نایعیـش  دومن و  اوسر  نعل و  ار  ناـنآ  ریگیپ  یـشالت  اـب  ترـضح 

میزادرپیم . نآ  هب  طبترم  ياههبنج  یخرب 

يدنک يههبش  ماما و 

هتشاگن یباتک  هک  دش  شخپ  نینچ  یملع  لفاحم  رد  دش و  میرک  نآرق  يهرابرد  یتاهبش  راچد  قارع  فوسلیف  يدنک  قاحسا  نب  بوقعی 
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ناشیا دیـسر و  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  شوگ  هب  ربخ  تسا . هدرک  لئاسم  هنوگ  نیا  فقو  ار  دوخ  و  نآرقلا » ضقانت   » مان هب 
هحفـص 231] زا [  ار  ناتداتـسا  ات  دوشیمن ، ادیپ  دیـشر  هتفای و  هار  يدرم  امـش  نایم  رد  ایآ  : » دنتفگ هدید و  ار  يدـنک  نادرگاش  زا  یکی 

هلأسم نیا  رد  هک  دسریم  اجک  ار  ام  میتسه و  وا  نادرگاش  ام  داد : خـساپ  درگاش  درادزاب .»؟ نآرق  هب  نتخادرپ  اهراک و  هنوگ  نیا  يهمادا 
یعطاق و نایب  اب  زین  ترـضح  يرآ . دناسر - .»؟ یهاوخ  وا  هب  میوگب  وت  هب  هچنآ  ایآ  : » دـندومرف ترـضح  مینک .! ضارتعا  وا  رب  نآ  ریغ  ای 
رد ار  وا  اب  تسناؤم  یلدمه و  هار  وش و  هناور  داتسا  يوس  هب  : » دندومرف شدرگاش  هب  نینچ  دودزیم  ار  يدنک  تاهبـش  هک  راوتـسا  یلیلد 

. درک دهاوخ  بلط  ار  تلاؤس  وا  مسرپب . وت  زا  مهاوخیم  هک  تسا  یـشسرپ  ارم  وگب : دش  راوتـسا  تبحم  تفلا و  هک  یماگنه  ریگ و  شیپ 
نادب ياهتشادنپ و  وت  هک  دشاب  نآ  زا  ریغ  شیاههتفگ  زا  شدوصقم  هک  دراد  لامتحا  ایآ  دیآ  تدزن  نآرق  يهدنیوگ  رگا  وگب : وا  هب  سپ 
هجوتم رتـهب  و   ) دـنکیم كرد  ار  یناـعم  هک  تسا  ندینـش  ماـگنه  ناـسنا  اریز  تسا  نکمم  هک : داد  دـهاوخ  خـساپ  وـت  هب  ياهتفاـی .؟ هار 

ياهتـشادنپ هچنآ  زج  شدوصقم  نآرق  تاـملک  يهدـنیوگ  دـیاش  ینادیم  هچ  وت  سپ  : » وگب درک  یفارتـعا  نینچ  هک  یماـگنه  دوـشیم .)
يارب یلامتحا  هنوگ  ره  درب و  نیب  زا  ار  يدنک  ههبش  هدنبوک ، لیلد  نیا  اب  ماما  دشاب .»... هدرک  لامعتـسا  دوخ  یناعم  ریغ  رد  ار  نآ  دشاب و 

نومنهر یناعم  هب  ار  يدـنک  اضرف  تایآ  ندوب  نیهجو  وذ  اریز  تخاس ؛ دوبان  دـباین  هار  نآ  رد  لطاب  هک  ار  یهلا  باتک  رد  ضقانت  روصت 
يارب یلاجم  هتفر و  نایم  زا  ضقانت  هنوگ  نیدـب  دـشاب و  هدـشن  هجوتم  وا  هک  دـشاب  هتـشاد  زین  يرگید  يانعم  هیآ  هک  اسب  هچ  یلو  هتخاس 

ار خساپ  درک و  نایب  ار  ماما  ياههتفگ  تفلا ، داجیا  تبحم و  رهم و  زا  سپ  هتفر و  يدـنک  شداتـسا  دزن  درگاش  نآ  دـنامیمن . یقاب  کش 
. درک یـسررب  ار  هیـضق  فلتخم  بناوـج  تخادرپ و  شاـکنک  هب  تفرورف و  هشیدـنا  رد  داتـسا  هحفص 232 ] تشگ [ . راتـساوخ  داتـسا  زا 

مهدیم دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : دـش و  درگاش  هجوتم  سپ  دوب  عیاش  نابز  رد  مالک  ندوب  یهجو  ود  لاـمتحا  دوب و  نیتم  لالدتـسا 
نآ وگب  دنباین  هار  اههتفگ  نیا  هب  ییوت  نوچ  مدرک - . هضرع  وت  رب  درک و  روطخ  منهذ  هب  روطنیمه  ياهتفرگارف - ؟ هک  زا  ار  نانخـس  نیا 
هناخ نآ  زا  اـهنت  ینانخـس  نینچ  یتفگ ، تسرد  کـنیا  تسا - . هداد  ناـمرف  نآ  نتفگ  هب  ارم  يرکـسع  نسح  ماـما  ياهتخومآ ؟ هک  زا  ار 

مالسلاهیلع ماما -  نانخس  رد  ار  راوتسا  قطنم  و  [ 491  ] دومن فلت  دز و  شتآ  ار  نآ  تفرگرب و  ار  شباتک  يدنک  سپس  دوشیم ... جراخ 
تفای . - 

بهار يهدبعش  ماما و 

نایوار درک . فرطرب  ار  نانآ  کش  تشادرب و  دـنک  هارمگ  ار  ناناملـسم  تساوخیم  هک  یبهار  يرگهدبعـش  زا  هدرپ  ییارجاـم  یط  ماـما 
ناراب اسقتـسا و  يارب  زور  هس  تدم  هب  داد  روتـسد  دمتعم  سپ  دندش  يدیدش  یلاسکـشخ  راچد  مدرم  هک : دناهدرک  نایب  نینچ  ار  هیـضق 
هبترم نیدنچ  بهار  دنتفر و  رهـش  زا  نوریب  یبهار  هارمه  زین  نایحیـسم  دیرابن . یناراب  نکیل  دـندش  جراخ  نانآ  دـنور . ارحـص  هب  یهاوخ 

زا ار  یهورگ  لزلزتم و  ار  ناهاگآان  زا  یهورگ  تکرح  نیا  دـیراب . نامـسآ  زا  یناراب  راـب  ره  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شناتـسد 
تما : » تفگ تساوخ و  يرای  دوب  نادنز  رد  هک  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  زا  راچان  دمآ . نارگ  دمتعم ، رب  درک و  جراخ  نید 

هحفص 233] هللاءاش [ -  نا  نم -  دنورب و  ارحص  هب  مدرم  ادرف  : » دومرف مالسلاهیلع -  ترـضح -  بایرد .» تکاله  زا  لبق  ار  ربمایپ  تدج 
هک دومن  نادنز  زا  ار  دوخ  باحصا  يدازآ  تساوخرد  ترضح  درک و  دازآ  نادنز  زا  ار  ماما  هفیلخ  درک .» مهاوخ  فرطرب  ار  نانآ  کش 
هب عورـش  دـناشوپ و  ار  اضف  يربا  درک ، دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شناتـسد  بهار  دـنتفر . ارحـص  هب  ناـگمه  دـعب  زور  تفرگ . رارق  لوبق  دروم 

. تسوا تسد  رد  یمدآ  ناوختـسا  هک  دندید  دنروآ . نوریب  تساهنآ  رد  هچ  ره  دنرادهگن و  ار  شناتـسد  داد  روتـسد  ماما  درک . ندـیراب 
هدنکارپ اهربا  نکیل  درک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شناتسد  زین  وا  دنک . ناراب  بلط  داد  روتسد  وا  هب  ترـضح  دنتفرگ ، ار  نآ  هکنآ  زا  سپ 
ناوختسا نیا  « - ؟ تسیچ نیا  دمحمابا ! يا  دیسرپ : ناباتش  دمتعم  دندش و  هدز  تفگـش  ارجام  نیا  زا  مدرم  دش . راکـشآ  دیـشروخ  دش و 

دهاوـخ ناراـب  دوـش  راکـشآ  نامـسآ  ریز  يربماـیپ  ناوختـسا  هاـگ  ره  تسا . هدروآ  تسد  هب  يربـق  زا  ار  نآ  بهار ، هـک  تـسا  يربماـیپ 
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[ . 492  ] تشگ فرطرب  ههبش  کش و  هنوگ  نیدب  تفای و  ار  ماما  مالک  قدص  تخادرپ و  بلطم  نیا  ییوجیپ  هب  دمتعم  دیراب .»....

نالاعج نایوگغورد و 

رامـش هب  مدرم  نایم  رد  یمالـسا  تاداقتعا  یتسـس  هجیتن  هک  دوب  نالاعج  نازادرپغورد و  شرتسگ  شیازفا و  راگزور  نآ  تافآ  هلمج  زا 
ترضح رب  ناشیا  زا  سپ  و  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  رب  هک  تسا  يدادغب » ناقهدلا  ییحی  نب  ةورع   » هورگ نیا  نیرتفورعم  زا  تفریم .

زین نایعیش  هب  درک و  نعل  ار  وا  ماما  دربیم ! امغی  هب  دمآیم  ماما  يارب  نایعیش  زا  هک  ار  یلاوما  تسبیم و  غورد  مالسلاهیلع -  يرکسع - 
يامن مامت  هنییآ  رصتخم ، نیمه  [ . 493 . ] ددرگن دساف  هحفص 234 ] نانآ [  يهدیقع  ات  دنیوجب  يرازیب  وا  زا  دننک و  نعل  ار  وا  داد  روتسد 
افتکا دروم  نیا  رد  رادـقم  نیمه  هب  دوب . ناـماسبان  هتفـشآ و  تدـشب  میدرک  داـی  هک  روطناـمه  تسا و  راـگزور  نآ  يداـقتعا  یناگدـنز 

مینکیم .

يرابودنبیب

زکارم هب  ارماس  دادغب و  دوب . یماکداش  یشوخرس و  وهل و  تیمکاح  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  نامز  ياههدیدپ  زا  رگید  یکی 
دندوب و ینارماک  یبلط و  تذل  ینارتوهش ، ریـسا  هتـسبلد و  هک  یـسابع  يافلخ  دندوب . هدش  لدب  یگرخـسم  یمرـشیب و  یـشایع ، یلـصا 

رتشیب دـنداد . قوس  داسف  اپارـس  چوپ و  یگدـنز  نیا  يوس  هب  ار  هعماـج  دوب  هارمه  ناـهانگ  تاـمرحم و  عاونا  اـب  ناـشدولآ  هاـنگ  ياـهبش 
دوب یـسک  نیتسخن  يدـهم  مینکیم . شوگ  باب  نیا  رابخا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  دـندوب . هدروآ  يور  وهل  یماکداش و  هب  یـسابع  يافلخ 

رد هک  دوب  مان  رهوج »  » یکزینک يهتخابلد  دربیم و  رسب  یقیـسوم  بارـش و  زاوآ ، اب  ار  اهبـش  وا  دوشگ . یـسابع  يافلخ  رب  ار  هار  نیا  هک 
. تسا هدـناسر  لامک  هب  يربلد  رظنم و  ییابیز  اب  ار  وت  دـنوادخ  ینوزف ، رهوگ  رب  وت  لد  رهوج »  » يا : » دوب هدورـس  ار  ریز  تایبا  وا  فصو 

تفالخ ربنم  هب  وت  زا  يدـهم  دـنگوس  ادـخ  هب  دوشیم . زیمآربنع  هناـخ  رـسارس  ینزیم  رطع  دوخ  هب  هک  یماـگنه  ادـخ ، قلخ  نیرتهب  يا 
نیا هک  دوب  هداد  لزنت  دح  نآ  ات  ار  يدهم  توهش ، هحفص 235 ] [ «. ] 494  ] تسوت تسد  هب  وا  علخ  یهاوخب  رگا  سپ  تسین . رتهتسیاش 

ياهعیاض هچ  رتالاب و  نیا  زا  یتمرحیب  يرد و  هدرپ  مادـک  دـنادیم ..! يرورـس  تفـالخ و  هب  دوخ  زا  رتهتـسیاش  ار  ناوخ  هزاوآ  كزینک 
دوب و یماکداش  وهل و  رد  یسابع  يافلخ  نیرتروهشم  زا  زین  دیشرلا  نوراه  دشاب !؟ ناناملسم  رب  مکاح  يدهم ، نوچ  یسک  هکنآ  زا  رتشیب 

يزور دوب . لاحلا » تاذ   » مان هب  یکزینک  يهتفیـش  وا  دوب . هارمه  يراوخبارـش  زاوآ و  صقر و  یگدنناوخ ، یگدـنزاون ، عاونا  اب  وا  ياهبش 
گنج و روما  یتسرپرـس  درک  تساوخرد  زین  وا  دش . دـهاوخ  هدروآرب  دـشاب  هتـشاد  ياهتـساوخ  ره  هک  دروخ  دـنگوس  كزینک  نیا  يارب 
ار وا  تیالو  روشنم  درک و  نینچ  نوراـه  دوش . راذـگاو  لاـس  تفه  تدـم  هب  دوب  شرظن  دروم  هک  يدرم  هب  سراـف  رد  جارخ  يروآدرگ 
[ . 495 . ] درادهگن راک  رـس  رب  هدش  نییعت  تدم  نامه  ات  ار  درم  نآ  دادـن  فافک  شرمع  رگا  هک  درک  طرـش  دوخ  دـهع  یلو  اب  تشون و 

یکزینک هتفیـش  وا  درک . یمرـشیب  یماکداش و  فرـص  ار  دوخ  ياهبـش  رتشیب  دوب -  ورهنایم  دوخ  یگدنز  رد  دنیوگیم  هک  مه -  نومأم 
رثا رب  يدنـسپیم  ایآ  مشابیم . وت  هتخابلد  متـسه و  گرزب  هاشداپ  نومأم  نم  . » دوب هدورـس  ار  ریز  تایبا  شاهرابرد  و  بیرع »  » مان هب  دوب 

رد دش  جراخ  دوب  نایحیسم  ياهدیع  زا  هک  نیناعـش »  » زور رد  نومأم  هحفص 236 ] [ . ] 496 [ »!؟ دننامب ماما  نودب  مدرم  مریمب و  تقـشع 
تسد رد  نوتیز  لخن و  ياههخاش  هتخیوآ و  ندرگ  هب  نیرز  بیلص  هتـسب ، رمک  هب  رانز  یمور ، ياهابید  اب  یمور  زینک  تسیب  لاح  نامه 

نانآ نیناعش  دیع  اهکشوک ، رد  نیکمن ، ياههرهچ  الط ، یگدنـشخرد  هب  یناوهآ  : » درک ءاشنا  ار  ریز  تایبا  سپ  دندش ، رهاظ  شربارب  رد 
نایم یکیراب  هب  ییاهرمک  اب  دـناهدیبات و  ناگدـنرپ  مد  نوچ  شوگانب  رب  ار  دوخ  ياهفلز  تسا . هتخاـس  راکـشآ  اـم  رب  ناـشیاهرانز  اـب  ار 

زا دوب و  هدـش  لـح  ینارتوهـش  رد  دوـب  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  رـصاعم  هک  لـکوتم  اـما  [ . 497 «. ] دـناهدمآ شیپ  اهروبنز 
نخـس هدـنیآ  ياهـشخب  رد  وا  یگدـنز  ياـههولج  رگید  هدـیدپ و  نیا  زا  يدوز  هب  اـم  تفریم و  رامـش  هب  یـسابع  ياـفلخ  نیرتهراـبنز 
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هحفص میربیم [ . نایاپ  هب  میدرک  نایب  ار  نآ  زا  يدایز  ياههبنج  هک  ار  مالـسلاهیلع -  ماما -  راگزور  زا  ثحب  اجنیا  رد  تفگ . میهاوخ 
[ 237

ماما رصاعم  يافلخ 

هراشا

یبئاصم اهتنحم و  نانآ و  یگدنز  شور  و  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  رصاعم  يافلخ  زا  میشاب و  هتـشاد  هاتوک  یگنرد  میریزگان 
دندنم هقالع  نادب  ناگدنناوخ  هک  یثحابم  نیرتمهم  زا  یکی  مینکیم  رکف  اریز  مییوگب  نخـس  دش  لمحتم  نانآ  زا  یخرب  زا  ترـضح  هک 

تسافلخ . نیا  یگدنز  زا  یلک  ياهمش  دنتسه  نآ  تخانش  ناهاوخ  و 

لکوتم

هب اـب  و  [ 499  ] دیـسر تفالخ  هب  لاـس 232 ه  ینعی  [ 498  - ] مالـسلاهیلع يرکـسع -  نسح  ماما  تدالو  لاس  رد  مصتعم  دـنزرف  لـکوتم 
دادـغب و هفوک ، ياهرازتشک  تفرگ  ندـیزو  قارع  رد  ینازوس  داب  تفرگارف . ار  مدرم  ياهقباـسیب  ینامـسآ  تبیـصم  وا  ندیـسر  تردـق 
، دـنازوس ار  عرازم  دـمآ ، راجنـس  لصوم و  نادـمه ، فرط  هب  سپـس  تفای . همادا  زور  هاجنپ  تشک و  ار  نارفاسم  درک . کـشخ  ار  هرـصب 

میظع یقلخ  تشگ و  هحفـص 238 ] نانآ [  يداصتقا  تیلاعف  رازاب و  هچوک و  رد  مدرم  دـمآ  تفر و  زا  عنام  درک و  كاله  ار  نایاپراهچ 
نب هللادـیبع  وا  اب  تعیب  ماگنه  لکوتم . تفـالخ  تموکح و  یموش  هب  نامـسآ  زا  دوب  يرادـشه  تبیـصم  نیا  دـیاش  [ 500 . ] درک دوباـن  ار 

! درک میدـقت  لکوتم  هب  تشگ -  وا  هتفیـش  هفیلخ ، هک  هبوبحم - »  » هلمج زا  هتخوماـین ) زاوآ   ) راـک هزاـت  ور و  اـبیز  زینک  دـصراهچ  رهاـط 
رارق نیدب  لکوتم  یحور  ياهشیارگ  اهیگژیو و  یناسفن : تافص  مینکیم : ارذگ  ياهراشا  وا  شور  اههبنج و  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  [ 501]

هب هقالع  تشادـن و  تیدـج  هب  یـشیارگ  نیرتمک  درکیم و  وهل  یمرگرـس و  فرـص  ار  شیگدـنز  لـکوتم  یمرگرـس : هب  لـیم  - 1 دوب :
دوخ سلجم  رد  ار  یکبـس  لزه و  یگرخـسم ، کی  چیه  نیـشیپ  يافلخ  دنیوگیم  ناخروم  دوب . وا  یتاذ  ياهتلـصخ  زا  حیرفت  یخوش و 

یناکقلد وا  [ 502 . ] دـندرک يوریپ  وا  زا  وا  صاوخ  درک و  داجیا  ار  اهراک  نیا  يهمه  دیـسر و  تفالخ  هب  لکوتم  هکنآ  اـت  دـندرکن  دراو 
یپ ادعب  ار  بلطم  نیا  [ ) 503 . ] دنروآرد ادا  دنزادرپب و  نارگید  راتفر  ادص و  دیلقت  هب  دننک و  رادهدـنخ  تاکرح  ات  درکیم  سلجم  دراو 

ود لکوتم  [ 504  ] دوب بارـش  اهتذل و  هب  شدـیدش  یگتـسبلد  هفیلخ  راکـشآ  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی  هانگ : بادـنگ  - 2 میریگیم .)
يراوخبارـش هب  یتقو  دشیمن و  ادج  نانآ  زا  زگره  دندوب و  رهام  یگدنناوخ  یگدـنزاون و  رد  هک  تشاد  مانز »  » و نانب »  » ياهمان هب  مالغ 

ناکزینک يادـها  اب  زین  ناـیفارطا  هحفـص 239 ] [ . ] 505 . ] دـناوخیم دورـس  يرگید  تخاوـنیم و  دوـع  ود  نآ  زا  یکی  هک  تخادرپیم 
يدوبهب زا  سپ  ناقاخ  نب  حـتف  دـندرکیم . ذوفن  وا  رد  دـندشیم و  کیدزن  وا  هب  دـندوب  هفیلخ  هقالع  دروم  هک  هنهک  ياهبارـش  نیکمن و 

هیده ناونع  هب  ریز  تایبا  اب  هارمه  دوب  هدـشن  هدـید  نآ  دـننام  هک  بارـش  ییوبـس  الط و  زا  یماج  ابیز و  رایـسب  يزینک  يرامیب ، زا  هفیلخ 
یماج ندیشون  زج  ییوراد  ار  وا  تفایزاب  ار  دوخ  یتسردنت  تمالـس و  دش و  زاینیب  وراد  ندروخ  زا  هفیلخ  هک  یماگنه  !: » درک وا  میدقت 

دیدنسپ و ار  نآ  لکوتم  تسا .»! دیفم  اهوراد  نآ  زا  سپ  راک  نیا  هک  تسین . وا  هب  يهدش  هیده  زینک  تراکب  هدرپ  نتشادرب  وبس و  نیا  زا 
یکـشزپ هب  نم  زا  حـتف  مسق  ادـخ  هب  نینمؤملاریما ! يا  : » تفگ تشاد  روضح  هک  هفیلخ  صاخ  بیبط  هیوساـم ، نب  اـنحوی  تفاـی . بلاـج 

رازه جنپ  وا  هک  دـناهتفگ  ناخروم  دوب . یـسنج  تیلاعف  هتفیـش  لکوتم  یگرابنز : [ . 506 !«. ] نکم تفلاخم  شاهتفگ  اـب  سپ  تسا  رتاـناد 
هتـشک لـکوتم  رگا  مروخیم ، مسق  ادـخ  هب  تفگیم : ياهدرب  دوـب ! هدرک  یکیدزن  ناـنآ  همه  اـب  هک  دـناهتفگ  تشاد و  صوـصخم  زینک 

لکوـتم زراـب  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی  نازینک : هـب  یگتفیــش  [ . 507 . ] دـشیم كـاله  دـنامیمن و  هدـنز  شزیمآ  ترثـک  زا  دـشیمن 
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: تفگ مهج  نب  یلع  هب  باب  نیا  رد  دوب و  شاهتخابلد  هک  مان  هحیبق »  » دوب يزینک  ار  وا  دوب . نانآ  اب  وگتفگ  نیکمن و  نازینک  هب  یگتسبلد 
هنوگ نآ  يدیپس  رب  ربنع  یهایس  زا  رتابیز  ادخ  هحفص 240 ] هب [  تسا . هتشاگن  شاهنوگ  رب  ربنع  اب  ار  ممان  هک  مدید  مدش  لخاد  هحیبق  رب 

دینـشیم ار  وـگتفگ  نیا  دوـب و  هتـسشن  هدرپ  تشپ  هک  هفیلخ  نازینک  زا  رگید  یکی  هبوـبحم » . » وـگب دروـم  نیا  رد  يرعـش  سپ  ماهدـیدن .
يرطس دوخ  تسد  اب  رگا  تسا . هتشاگن  ار  رفعج »  » مان ربنع  اب  دوخ  هنوگ  رب  هک  داب  ياهدنسیون  يادف  مناج  : » دورس ار  ریز  تایبا  ههادبلاب 

نایع ای  دراد  ناهن  هچ  ره  متسه و  دوخ  يهدنب  كولمم  هک  ارم  لاح  سک  هچ  تشاذگ  اجب  تبحم  زا  ییاهرطـس  مبلق  رد  تشون  هنوگ  رب 
[ . 508 « ] دـناشونب وا  هب  ار  تنادـند  بل و  دهـش  دـنوادخ  يراد . رفعج  يوزرآ  ناـهن  رد  هـکنآ  يا  دـباییم !؟ رد  متـسه  نآ  عـیطم  دـنک 

یتشآ وا  اب  هک  دـید  باوخ  رد  نکیل  درک . كرت  ار  وا  تفرگ و  مشخ  دوخ  زینک  هبوبحم »  » رب نازینک  هب  شدـیدش  قشع  رثا  رب  دـنیوگیم 
دزن سپـس  تفگ  ار  ارجاـم  هتفر  زین  وا  رواـیب . میارب  ار  وا  ربـخ  ورب و  هبوبحم  يوـس  هب  تفگ : ودـب  تساوـخ و  ار  مداـخ  اذـل  تسا . هدرک 

مـشخ وا  رب  نم  هکنآ  لاـح  دـناوخیم . زاوآ  هنوـگچ  تفگ : هفیلخ  تسا . یناوـخ  زاوآ  لوغـشم  هبوـبحم  هـک  تـفگ  تـشگرب و  لـکوتم 
منرتم ریز  تایبا  هب  هک  دندیسر  كزینک  دزن  هکنآ  ات  دنداتفا  هار  ود  ره  میونشب . ار  وا  زاوآ  ات  ایب  نم  اب  تفگ : شمالغ  هب  سپـس  ماهتفرگ .

هک ماهدش  بکترم  یهانگ  هکنیا  لثم  دـیوگ . ینخـس  نم  اب  ای  دـهد  شوگ  متیاکـش  هب  مباییمن  ار  یـسک  نکیل  مدرگیم  خاک  رد  : » دوب
دمآ و مرادید  هب  باوخ  رد  اریز  ددرگیم ؟ هاشداپ  دزن  نم  عیفش  یـسک  ایآ  [ » هحفص 241 متـسه [ .» نآ  دنب  رد  تسین و  ریذپهبوت  زگره 

هبوبحم هکنیمه  تشگ و  داش  لکوتم  تشگزاـب .» نم  رب  دوخ  مشخ  هب  تفر و  يراـنک  هب  دـیمد  هدـیپس  هکنیمه  نکیل  درک . یتشآ  نم  اـب 
هتساخرب حبـص  سپ  دناهدرک . یتشآ  رگیدکی  اب  هک  هدید  ار  وا  باوخ  لبق  بش  هک  درک  ربخ  اب  ار  وا  دمآ و  شدزن  دش  وا  روضح  هجوتم 
نایفارطا هب  یتمیق  نارگ  زئاوج  تخادرپ و  يراوخداش  هب  وا  اب  دمآرد و  برط  هب  هفیلخ  تسا . هدـش  منرتم  نادـب  هدورـس و  ار  رعـش  نیا  و 

نب حتف  اب  درن  يزاب  لوغشم  يزور  دشیم . یصاعم  بکترم  اراکشآ  مدرم  زا  مرش  نودب  لکوتم  ناهانگ : هب  رهاجت  [ . 509 . ] دیشخب دوخ 
تشادزاب و ار  وا  لـکوتم  نکیل  درادرب  ار  درن  يهتخت  تساوخ  حـتف  دنتـساوخ . هزاـجا  یـضاق  داؤد  نب  دـمحا  دورو  يارب  هک  دوب  ناـقاخ 

يردهدرپ دوبن و  لئاق  يدـنوادخ  تمظع  يارب  یمارتحا  وا  [ . 510 [ »!؟ مرادـب ناهن  مدرم  زا  منکیمن  ناهنپ  ادـخ  زا  هک  ار  يراک  : » تفگ
نینچ هـب  تـسد  شربارب  رد  زگره  دیدنــسپیمن  ار  نآ  اـعقاو  رگا  و  [ 511 . ] دـندرکیم يزاب  جنرطـش  شروضح  رد  شنامیدـن  درکیم .

باجح ات  تساوخ  سبنع  رتخد  هطیر »  » شرسمه زا  يزور  دوب . هدش  عیاش  مدرم  نایم  رد  وا  قسف  هب  رهاجت  يردهدرپ و  دندزیمن . يراک 
ار وا  لکوتم  تفلاخم  نیمه  رثا  رب  درک و  تفلاخم  وا  نکیل  دـنک  هاتوک  ار  شناوسیگ  نامالغ  نوچ  دراذـگ و  راـنک  هب  ار  هحفص 242 ] ] 

دوخ درکیمن . دشیم  وا  هجوتم  هک  ییاهداریا  هب  ییانتعا  تشادـن و  نادـب  یهجوت  وا  اما  تشگ  مدرم  دزنابز  ارجام  نیا  [ 512  ] داد قالط 
تفالخ و ياههیاپ  ماکحتـسا  زا  سپ  اصوصخ  وا  ینیب  گرزب  دوخ  یهاوخدوخ و  ربکت ، لـکوتم  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی  ینیب : گرزب 

ریقحت وا  یهاوـخدوخ  ياـههنومن  زا  یکی  [ 513 . ] تخورف یگرزب  مدرم  رب  قحاـن  هب  درک و  ناـیغط  هک  دوـب  نآ  ماـمز  نتفرگ  راـیتخا  رد 
خساپ دوب . هتفرگ  راکب  لکوتم  تفالخ  ناکرا  ندرک  راوتسا  يارب  ار  دوخ  یبدا  تیقالخ  ناوت و  همه  هک  دوب  يرتحب »  » رابرد يارعشلاریما 
گنت وا  رب  ایند  دـش و  يراوتم  يرتحب  دـنک . رادهکل  ار  وا  فرـش  دزاتب و  وا  رب  تساوخ  سبنعلاوبا  زا  لکوتم  هک  دوب  نآ  يراثن  ناـج  نیا 

تمصع و تیبلها  هب  تبسن  دیدش  هنیک  تخس و  ینمشد  نایولع : اب  ینمشد  [ . 514 « ] دش هابت  بدا  مگ و  شناد  : » تفگ هکنآ  ات  تشگ 
دوب هدرک  نانآ  هب  تبسن  هجنکش  متس و  فقو  ار  دوخ  هتفرگ  شتآ  نانآ  هب  تبـسن  مشخ  زا  دوب و  هدومن  هدوسرف  ار  لکوتم  ناج  تراهط 

يهرـصاحم رد  ار  نایولع  دـندوب . هدـیدن  نیـشیپ  رگمتـس  يافلخ  زا  کیچیه  دـهع  رد  هک  دـندش  لمحتم  ار  یبئاصم  وا  نامز  رد  ناـیولع 
سرت زا  زین  مدرم  [ 515  ] دادیم رفیک  یتخس  هب  ار  نافلختم  درک و  عنم  ار  نانآ  قح  رد  یکین  ناسحا و  عون  ره  امسر  داد و  رارق  يداصتقا 

رقف و تشگ ، تخـس  طیارـش  گنت و  نایولع  رب  ایند  دـندرکیم . يراددوخ  نانآ  هب  يرای  کمک و  عون  ره  زا  یـسابع  توغاط  ياهرفیک 
هدرک نت  هب  ار  نآ  بیترت  هب  نانآ  دوب و  يولع  نانز  زا  یهورگ  رایتخا  رد  ینهاریپ  اهنت  هک  هحفص 243 ] دیسر [  يدح  هب  نانآ  یتسدیهت 

توغاط لاح  ناـمه  رد  [ . 516  ] دنتـسشنیم یـسیرخن  ياههاگتـسد  تشپ  نایرع  دوخ  دندادیم و  يرگید  هب  سپـس  دندناوخیم و  زامن 
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نادنزرف یلو  دیشخبیم . ناثنخم  ناکقلد و  نارگاینخ ، هب  یباسحیب  لاوما  درکیم و  دوخ  هنابـش  ياهیـشایع  جرخ  رانید  اهنویلیم  یـسابع 
يارب ار  تموکح  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  مامت  درکیم و  عنم  یگدـنز  تایرورـض  هب  یباـیتسد  زا  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر 

تـسایس نیا  ياتـسار  رد  زین  تسپ  دیلپ و  بونجلایبا  نب  ناورم  نوچ  يرودزم  نارعاش  تفرگیم . راکب  نانآ  تلزنم  نتـساک  ندیبوک و 
هفیلخ زا  نالک  ياهـشاداپ  ضوع ، رد  دنتـشادیم و  مدقم  ماقم  نانآ  رب  ار  لکوتم  نوچ  يراوخنوخ  ناکافـس  هتخادرپ و  تیبلها  وجه  هب 
هتفیش رتشیب  ار  نانآ  هکلب  درکن  نادرگور  تیبلها  زا  ار  ناناملسم  اهنت  هن  تخـس  ياهراشف  تاغیلبت و  همه  نیا  نکیل  دندرکیم ! تفایرد 

نانآ یگدنز  تفرـشیپ  تهج  رد  دنتـسه و  مدرم  يایند  نید و  تداعـس  ناهاوخ  ناماما  اهنت  هک  دندش  هجوتم  درک و  دوخ  یعقاو  ناربهر 
. دنتـسناد ینادردق  هنوگره  هتـسیاش  ار  نادناخ  نیا  دنتخادرپ و  نانآ  تشادگرزب  ریدقت و  هب  نابز  کی  لدکی و  ناگمه  اذل  دنـشوکیم .

نادهلابز هب  تیبلها  نانمـشد  رگید  لکوتم و  دندرک و  بلج  ار  نانآ  تبحم  دـندرک و  ذوفن  مدرم  بولق  رد  نینچ  نیا  نادـناخ  نیا  طقف 
هدعو نآ  هب  ار  نیملاظ  دنوادخ  هک  تسا  يدب  تبقاع  نیا  دش و  هدروآ  نابز  هب  يراوخ  ریقحت و  يارب  اهنت  ناشمان  دندش و  هدرپس  خیرات 

 - نینمؤملاریما مالـسا  رد  تلادـع  قح و  ياوشیپ  هب  تبـسن  دـقح  هنیک و  زا  ولمم  لـکوتم  ناـج  نینمؤملاریما : هب  تبـسن  هنیک  تسا . هداد 
هحفـص ار [  دوخ  ناـگنیزوب  ناـیفارطا و  زا  یثنخم  توغاـط ، نیا  تخاـسیم . ناـیامن  اورپیب  اراکـشآ و  ار  هنیک  نیا  دوب و  مالـسلاهیلع - 

هب یـسوم  يارب  نوراـه  نوچ  وا  دزن  شاهلزنم  دوب و  هللا  لوسر  ناـج  سفن و  هک  نینمؤملاریما -  هب  ار  دوـخ  هک  دوـب  هدرک  باـختنا  [ 244
هب ار  رصتنم »  » لکوتم عاجـش  رویغ و  دنزرف  نوخ  روآمرـش  راتفر  نیا  درکیم . دیلقت  ار  ترـضح  تاکرح  هدرک و  دننام  تفریم -  رامش 
 - نیـسح ماما  دـقرم  ندرک  ناریو  دوب . عینـش  راـتفر  نیمه  شردـپ  نتـشک  بابـسا  زا  یکی  درک و  موکحم  ار  تکرح  نیا  دروآ و  شوج 

و مالسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  تشهب ، ناناوج  ياقآ  ادخ و  لوسر  يهناحیر  ربق  رـس  رب  مدرم  فلتخم  تاقبط  دمآ  تفر و  مالـسلاهیلع :- 
هب نایـسابع  ياهروگ  لاح  نامه  رد  اریز  دزیم  شتآ  ار  لکوتم  نیک  رپ  بلق  نوگانوگ ، تافالتخا  هب  هجوت  نودب  اجنآ  رد  نانآ  ماحدزا 

. تشاد اـهتیاکح  نیملـسم  روما  هب  تبـسن  یگماـکدوخ  ناـنآ و  يرگمتـس  زا  دوـب و  نادد  ناگدـنرد و  هاـگیاج  هدـش و  لدـب  ینادهلاـبز 
نازینک نز ، نارگاینخ  زا  یکی  هک : دناهدرک  لقن  نینچ  ار  مالسلاهیلع -  ادهـشلادیس -  دقرم  ندرک  ناریو  رب  لکوتم  مادقا  ببـس  ناخروم 
یکیپ دیسر  تفالخ  هب  هک  یماگنه  دنناوخب  شیارب  يراوخبارش  ماگنه  ات  داتسرفیم  وا  دزن  دسرب  تفالخ  هب  لکوتم  هکنآ  زا  لبق  ار  دوخ 

دقرم ترایز  هب  هک  نز  نآ  تسا . هدش  جراخ  رهـش  زا  هک  دنداد  ربخ  ودـب  نکیل  دـنک . هناور  ياهدـنناوخ  شیارب  ات  داتـسرف  نز  نآ  غارس 
داتـسرف وا  دزن  ار  لکوتم  هقالع  دروم  نازینک  زا  یکی  دـناسر و  دادـغب  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  تفایرد و  ار  ربخ  نیا  دوب  هتفر  نیـسح  ماـما 

: - دیـسرپ دش و  بجعتم  لکوتم  اذل  دوب  نابعـش  هام  رد  رفـس  نیا  میدوب . هتفر  جح  هب  نامیوناب  هارمه  دیدوب - ؟ اجک  دیـسرپ : وا  زا  هفیلخ 
روتـسد مشخ  اب  دیود و  شاهرهچ  هب  نوخ  دش و  مروتم  شندرگ  ياهگر  نیـسح .... ربق  يوس  هب  دیدوب - .!؟ هتفر  جح  هب  اجک  نابعـش  هام 

! دننک ناریو  ار  ماما  فیرش  ربق  داد  نامرف  نارگراک  هب  سپـس  دننک . هرداصم  ار  شلاوما  ریگتـسد و  ار  كزینک  يوناب  هحفص 245 ] داد [ 
ناشـسأر رد  ناـیدوهی و  هب  سپ  دنتـسنادن . اور  ار  یتراـسج  نینچ  دـندرک و  يراددوـخ  راـک  نیا  زا  تدـش  هب  ناملـسم  نارگراـک  نکیل 

نیمه هب  رمع  نب  ییحی  هنادواـج  دیهـش  گوس  رد  دوـخ  دـننامیب  هدیـصق  رد  یمورنبا  دـنداد . تبثم  خـساپ  ناـنآ  درک و  هراـشا  جزید » »
ياهربق میهب »  » و جزید »  » هلمج زا  ناتناگـس  هکنآ  ات  دیدشن  عناق  دیدرکن و  هدنـسب  دوخ  نیـشیپ  تایانج  هب  : » دیوگیم هدرک  هراشا  بلطم 

ار نآ  فارطا  ياهانب  مامت  ماـما و  فیرـش  ربق  لاس 237 ه  رد  لکوتم  هتـساوخ  تباجا  رد  دـیلپ  نایدوهی  [ . 517 «. ] دـندرک ناریو  ار  نانآ 
« رئاح  » سپ نآ  زا  اذل  تفرگنارف . ار  اجنآ  دز و  هقلح  ربق  درگ  هب  بآ  نکیل  دنتـسب ! بآ  اجنآ  رب  دـندرک و  ناریو  بیرج  تسیود  دودـح 

نیگآرطع میـسن  تقیقح  رد  دوب و  هدرکن  مامـشتسا  ار  نآ  دننام  یـسک  نونک  ات  هک  یـشوخ  يوب  ترـضح  كرابم  دقرم  زا  دش . هدـیمان 
هک مدـییوب  ار  تروگ  كاخ  : » دـنکیم هراشا  نینچ  هتکن  نیا  هب  يرعـش  رد  يرهاوج  تساخرب . دوب  تمارک  فرـش و  یمالـسا و  تلاسر 
ربق ترایز  هب  ترـضح  ربق  راثآ  ندـش  كاـپ  زا  سپ  دـسا  ینب  يهفیاـط  زا  یبرع  [ . 518 « ] کشخ نابایب  زا  تمارک  میـسن  دیزو  یمیـسن 

دییوبیم تفرگیمرب و  كاخ  یتشم  تفریم و  شیپ  ماگ  هب  ماگ  كاخ ، فلتخم  ياهتمسق  ندییوب  هب  درک  عورـش  دش و  فرـشم  ناشیا 
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سپ تسا  رطع  زا  راشرـس  هک  دش  هجوتم  دییوب  ار  نآ  تشادرب و  كاخ  یتشم  دوب  هدیـسر  ربق  هب  هک  یماگنه  دـسرب . ماما  ربق  هب  هکنآ  ات 
ار تیب  نیا  سپس  تسوبـشوخ »! هچ  تکاخ  ربق و  ییوبـشوخ و  هحفـص 246 ] هچ [  وت  : » درک ضرع  هتخاس  بطاـخم  ار  ماـما  تسیرگ و 
« لکوتم  » یـسابع توغاط  [ . 519 « ] تسا نآ  ياـمنهار  ربق ، شوخ  يوب  نکیل  دـننک  ناـهنپ  شتـسود  زا  ار  شربق  دنتـساوخیم  : » دـناوخ

هاـگمارآ تشگ و  ثبع  شـشالت  دـش و  هدنکفارـس  نکیل  دـنک  مگ  ار  شماـن  كاـپ و  ار  شرثا  وـحم و  ار  ادهـشلادیس  ربـق  تساوـخیم 
یمامت سیدقت  دروم  هک  دش  یناکم  ناگتخوسلد و  يارب  دش  یهاگهانپ  دـنام و  رادـیاپ  ناراگزور  مایا و  رذـگ  رد  نانچمه  ادهـشلادیس 

. هکم رد  ادـخ  هناخ  ناگدـنهانپ  زا  شیب  یتح  ینعی  دـنزیم  نت  اـهنویلیم  هب  رـس  ناتـسآ  نیا  ناگدـنهانپ  تشگ . هقرف  هورگ و  ره  زا  مدرم 
ار یعکار  دجاس و  ره  هک  تسا  يرایـسب  راگزور  تسا . یـساره  ره  زا  رود  هب  تربق  یتفر و  گرم  زا  سرت  زا  رتارف  : » دیوگیم يرهاوج 
ار لکوتم  لفاحم  سلاجم و  رد  تشگ و  رـصع  نآ  ناناملـسم  یمومع  ترفن  بجوم  لکوتم ، تسیاشان  لـمع  نیا  [ . 520 « ] یهدیم هانپ 

تایبا دنتـشون . اهراعـش  دجاسم  راوید  رد و  رب  وا  هیلع  دندرک و  نیرفن  ار  وا  دوخ  ياهزامن  زا  سپ  دـنداد و  رارق  شحف  ییوگدـب و  دروم 
رگا مسق  ادـخ  هب  : » دوب هدـش  نوگانوگ  لفاحم  دزنابز  دناهتـسناد -  يرگید  ای  و  [ 522  ] یماسب ای  [ 521  ] تیکـسنبا زا  ار  اهنآ  هک  ریز - 

زا وا . هدش  ناریو  ربق  تسا  نیا  وت  ناج  هب  «. » دـناهداد ماجنا  ار  نآ  دـننام  زین  ناشناردارب  دنتـشک ، هناملاظ  ار  ناشربمایپ  هداز  رتخد  هیماینب 
[ . 523 « ] دندرک وجتسج  ار  وا  يهدش  كاخ  ندب  سپ  دندروخ ، سوسفا  دنوش  وا  نتشک  هحفص 247 ] رد [  نانآ  کیرش  دنتسناوتن  هکنیا 

مالـسا ياـیند  رد  ناـبات  ياهراتـس  نوـچمه  شربـق  شداـی و  نیـسح و  نکیل  ددرگیم ، اـنف  اـهتکلمم  دوـشیم ، تـسد  هـب  تـسد  اـهتلود 
رایتخا رد  ار  ناناملـسم  فطاوع  بولق و  نیـسح  ماما  دنک . يربارب  وا  اب  الاو  تناکم  تلزنم و  ولع  رد  دناوتیمن  سکچـیه  دـشخردیم و 

ماما دندربن . یبیصن  ادخ  رفیک  مشخ و  تنعل ، زج  دیزی  شیگلاپ  مه  لکوتم و  نکیل  دناود  هشیر  نانآ  دوجو  قامعا  رد  شتبحم  تفرگ و 
دج ربـق  ندرک  ناریو  یـسابع و  توغاـط  زیمآ  تواـسق  لاـمعا  ربـخ  هـک  دـندوب  ییافوکـش  هناتـسآ  رد  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نـسح 
هب ار  ناشیا  لد  رابخا  نیا  اعطق  دندینش و  ار  ترضح  دقرم  نیرئاز  يهرابرد  تخـس  ياهرفیک  و  مالـسلاهیلع -  نیـسح -  ماما  شراوگرزب 

، هدرتسگ شناد  ببـس  هب  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  مالـسلاهیلع :-  يداه -  ماما  لکوتم و  دوزفا . ناـشیارب  یهودـناو  جـنر  دروآ و  درد 
، تشادـگرزب رب  یمالـسا  تما  دوب و  دوخ  نامز  رد  تراـهط  ترتع و  نادـناخ  گرزب  راوتـسا ، دـیدش و  ياوقت  عرو و  رایـسب ، يراـبدرب 

هداهن ندرگ  ترـضح  تماما  هب  هعیـش  ینعی  ناناملـسم ، زا  یـشخب  نآ  رب  هوالع  دنتـشاد . رظن  قافتا  نارگید  رب  شنتـشاد  مدـقم  ریدـقت و 
رد دوب  شنانمـشد  ینعی  نایولع  زا  هک  ار  ترـضح  ناشخرد  تیـصخش  تسناوتیمن  وا  لـکوتم ، مشچ  رد  دوب  يراـخ  اـهنیا  همه  دـندوب .

، نابلط تصرف  رگید  فرط  زا  دشاب . سلاجم  لقن  وا  یملع  ییاناوت  تامارک و  دنیوگب و  نخـس  وا  لئاضف  زا  همه  دنیبب و  یمالـسا  هعماج 
ماـما يوس  هب  یناوارف  لاوـما  هک  دـندادیم  شرازگ  لـکوتم  هب  یپاـیپ  دـنتخادرپ و  ماـما  زا  تیاعـس  هب  تموـکح  نارازگراـک  نارودزم و 

زین وا  دچیپب . مه  رد  ار  نایـسابع  تفالخ  راموط  دهاوخیم  تسا و  هحفـص 248 ] زادنارب [  تموکح  یمایق  ددص  رد  وا   » دوشیم ریزارس 
: ارماس هب  ماما  راضحا  - 1 هلمج : زا  دنهد  ماجنا  ماما  دض  رب  يزیمآ  تواسق  لامعا  داد  روتـسد  هناکانمـشخ  دش و  مروتم  شندرگ  ياهگر 
در و ییاهوگتفگ  لکوتم  ناشیا و  نایم  دندروآ و  رهـش  نادب  شاهداوناخ  اب  ار  ترـضح  اذل  دـنروایب  ارماس  هب  ار  ماما  داد  روتـسد  لکوتم 

 - ماما لـکوتم  يراـبجا : تماـقا  - 2 مـیدروآ . ع »)  ) يداـه ماـما  یلیلحت  یناگدـنز   » ناـمرگید باـتک  رد  ار  نآ  لیــصفت  هـک  دـش  لدـب 
ترـضح رب  یناوارف  ناسوساج  نآ  رب  هوالع  دـیدرگ . رهـش  نآ  زا  ناشیا  جورخ  عنام  درک و  ارماـس  رد  تماـقا  هب  روبجم  ار  مالـسلاهیلع - 

لکوتم يداصتقا : يهرـصاحم  - 3 دـننک . يریگتخـس  ناشیا  اب  نایعیـش  تاقالم  رب  دـننک و  لرتنک  ار  ناشیا  تاکرح  مامت  اـت  دوب  هتـشامگ 
دـشیم ترـضح  هب  نایعیـش  لاوما  ندیـسر  عنام  دوب و  هداد  رارق  يداصتقا  دـیدش  يانگنت  رد  ار  تمکح  همـشچرس  توبن و  كاپ  هلـالس 
ياههار زا  یکی  دـندرکیم . یثنخ  ار  نمـشد  هئطوت  دـندناسریم و  ماـما  هب  ار  هیعرـش  قوقح  یهاـکناج  تاقـشم  لـمحت  اـب  ناـنآ  نکیل 

هب نغور  يوبـس  شورف  هناـهب  هب  دـندروآیم و  رد  یـشورف  نغور  تروص  هب  ار  دوـخ  نایعیـش  هک  دوـب  نآ  ترـضح  هب  هوـجو  ندـناسر 
ناتسپ و زا  یکی  هنابـش : شروی  - 4 دنـشاب . ناما  رد  تموکح  گنچ  زا  ات  دـندرکیم  میلـست  ناـشیا  هب  ار  نآ  رد  یفخم  لاوما  ترـضح ،
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هب تسد  هکنیا  زا  تسا و  یلاوما  هحلسا و  اههمان ، مالسلاهیلع -  يداه -  ماما  دزن  : » تفگ درک و  تیاعـس  لکوتم  دزن  ترـضح  زا  نادیلپ ،
داد روتـسد  دوخ  كرت  سیلپ  زا  یهورگ  هب  دـش و  ناساره  لـکوتم  هحفص 249 ] متـسین [ .»! نمیا  دنزب  تموکح  دض  رب  هناحلـسم  یمایق 

ار ترـضح  هناخ  هفیلخ  روتـسد  يارجا  یپ  رد  دـنروآ . خاک  هب  ار  ماما  دـننک و  یـسرزاب  تقد  هب  ار  اجنآ  دـنزیرب و  ماما  يهناخ  هب  هناـبش 
نیمشپ یشوپنت  هک  دندید  هتـسبرد  یقاتا  رد  ار  ناشیا  نکیل  دندروآ  موجه  ناشیا  رب  دندز و  هقلح  نآ  درگ  دندرک و  هرـصاحم  یناهگان 
مهلعجن نا  تائیسلا  اوحرتجا  نیذلا  بسح  ما  : » دنکیم توالت  ار  هیآ  نیا  و  [ 524  ] تسا هتسشن  هلبق  هب  ور  گنس  نش و  رب  دراد و  نت  هب 

ار نانآ  گرم  یگدنز و  دناهتـشادنپ  نامرجم  ایآ  [ . » 525 « ] نومکحی ام  ءاس  مهتامم  مهایحم و  ءاوس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلاک 
تیناحور ایبنا و  یتسیز  هداس  رگنایب  هک  تلاح  نامه  اب  ار  ناشیا  !«. » دننکیم تواضق  تسردان  ردـقچ  داد !؟ میهاوخ  رارق  ناحلاص  نوچ 

رب بارـش  زا  یماـج  مرـشیب  توغاـط  دوب . بارخ  تسم و  هتـسشن ، هداـب  طاـسب  رب  هک  دـندرب  لـکوتم  دزن  راـبرد  هب  تسا  یهلا  نـالوسر 
بارـش دـنگوس  ادـخ  هب  طق ،.... یمد  یمحل و  رماخ  ام  هللا  و  : » دـنتفگ دـننام  دایرف  نیگامـشخ و  ینحل  اب  ناـشیا  تشاد . هضرع  ترـضح 

توغاـط مراد .».... رطاـخ  هب  یکدـنا  راعـشا  . - » ناوـخب يرعـش  میارب  تفگ : لـکوتم  تسا .»... هدرکن  هدوـلآ  ار  منوـخ  تشوـگ و  زگره 
یـشوخ و ریز ، تایبا  اـب  تشادـن  رعـش  ندـناوخ  زا  ياهراـچ  هک  ماـما  یناوخب .».... میارب  يرعـش  دـیاب  ریزگاـن  : » تفگ رارـصا  هب  یـسابع 

نایم رد  دنتفرگ و  نکـسم  اههوک  ياههلق  رب  [ » هحفـص 250 دنارپ [ : وا  رـس  زا  ار  یتسم  درک و  لدب  گوس  هودـنا و  هب  ار  هفیلخ  ینامداش 
رد دـندش و  هدروآ  ریز  هب  ناشهاگیاج  زا  تزع  زا  سپ  دیـشخبن و  يدوس  ار  نانآ  هوک  يدـنلب  نکیل  دنتـسیزب ، دـنمورین  نادرم  یناـبهگن 

ياهریرـس دنتـسه  اجک  دیـشک : دایرف  ياهدـنهد  ادـن  يراپـسکاخ  زا  سپ  «. » دـندمآ دورف  یهاگیاج  دـب  هچ  هک  دـندش  هدرپس  ییاـهروگ 
اهروگ ماگنه  نیا  رد  دنتـسیزیم .»؟ اهباجح  اههدرپ و  سپ  رد  هک  تمعن  زا  رادروخرب  ياههرهچ  دـنتفر  اجک  اـههلح ؟ اـهجات و  تردـق ،

دوخ دندیـشون و  دندروخ و  رایـسب  «. » دـندوب تکرح  لاح  رد  اهنآ  رب  اهمرک  هک  دـنتخاس  نایع  ار  ناشیاههرهچ  دـندرک و  اوسر  ار  نانآ 
ار اههداوناخ  اههناخ و  نکیل  دندرک  دوخ  ظفح  يارب  ییاههناخ  نتخاس  فرـص  اهتدـم  «. » دـندش اهمرک  ياذـغ  دایز ، ياهندروخ  زا  سپ 
ار نادیم  دوخ  دنتشاذگ و  نانمشد  يارب  ار  همه  اما  دنتساخرب  ییاراد  يروآدرگ  يزودنارز و  هب  يزارد  نامز  هچ  «. » دنتفر دنتشاذگاو و 
، تخاب گنر  لکوتم  [ . 526 « ] دندرک تکرح  ناشلامعا  جیاتن  يوس  هب  ناشدوخ  دش و  ینوکـسم  ریغ  یهت و  ناشیاههناخ  دندرک . یلاخ 

هفیلخ هک  دندیـسرت  دندش و  ناساره  ماما  رب  سلجم  نارـضاح  تسیرگ . هحفـص 251 ] یخلت [  هب  تسناوتن و  يراددوخ  دـش ، غاد  شرس 
ایآ نسحلاوبا ! يا  درک : ضرع  دـش و  ماما  هجوتم  سپ  دـنرادرب  سلجم  زا  ار  اهماج  داد  روتـسد  لـکوتم  نکیل  دـناسرب  ناـشیا  هب  یبیـسآ 
هب يدـنزگ  نیرتمک  نودـب  مارتحا و  اب  ار  ناشیا  دـنزادرپب و  ار  ترـضح  یهدـب  داد  روتـسد  راـنید .»... رازه  راـهچ  يرآ ، « - .؟ يرادـماو

. تسا یگدـنز  طیارـش  لحارم و  مامت  رد  ناشیا  كانبات  هنارگراکیپ  عضوم  ماـما و  داـهج  رگناـیب  تکرح  نیا  [ . 527 . ] دنناسر ناشلزنم 
شدای هب  ار  ترخآ  تخادرپ و  وا  ییوگدنپ  هب  یبلط  برق  یندـشکیدزن و  ای  هنهادـم و  شزاسیب و  یـسابع و  توغاط  زا  ساره  نودـب 

رگید تسا  رـضاح  گرم  هک  یماگنه  درک . میـسرت  كاخ  رد  شاهدرورپ  زان  نت  ندش  مگ  ایند و  كرت  زا  ار  وا  هدنیآ  ریـس  طخ  دروآ و 
هب زگره  ییاهدنپ  نینچ  اعطق  ددرگ . تارشح  اهمرک و  كاروخ  دیاب  هفیلخ  ندب  تسین و  هتخاس  وا  ياهجنگ  نایرکشل و  تسد  زا  يراک 

ياـهماج ناـیم  هک  دیـسرارف  شگرم  یماـگنه  دوب . هدروخن  دوب  رپ  برط  تـالآ  درم و  نز و  ناگدـنناوخ  ياـهزاوآ  زا  هک  هفیلخ  شوگ 
دوجو اب  هک  لکوتم  ياهیـشک  هنیک  و  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  بئاصم  لاح  ره  هب  دوب . هداـتفا  تسم  ناگدـنناوخ  ياـههورگ  بارش و 

 - يداـه ماـما  هتفیـش  ناـنچمه  ناـنآ  دـنک و  دوخ  بذـج  ار  ناـنآ  بولق  دوب  هتـسناوتن  تفـالخ  یـسرک  هضبق  مدرم و  رب  يرهاـظ  طلـست 
بلق درکیم  راکشآ  ار  دوخ  مشخ  دادیم و  رازآ  ار  ترضح  فلتخم  ءاحنا  هب  اذل  دندروآیم  لمع  هب  لیلجت  وا  زا  دندوب و  مالسلاهیلع - 

لیصفت هب  ع »)  ) يداه ماما  یلیلحت  یناگدنز  : » نامرگید باتک  رد  دادیم . جنر  ار  ناشیا  دروآیم و  درد  هب  ار  يرکـسع  نسح  ماما  كاپ 
رثا رب  لکوتم  لکوتم : تکاله  مینکیمن . رارکت  ار  اهنآ  اذل  میاهتفگ ، نخس  دندیـشک  لکوتم  تسد  زا  ترـضح  هچنآ  هحفص 252 ] زا [ 

هارمه هنابـش  نانآ  دیـسر . تکاله  هب  دوب  هدـش  يزیر  حرط  كرت  ياغب  فیـصو و  رـصتنم ، شرـسپ  هلیـسو  هب  هک  ياهدـش  باسح  هئطوت 
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تشوگ هک  يدح  ات  دندرک  هراپهراپ  ار  نانآ  دنتخات و  دوب -  لوغشم  يراوخبارش  هب  ناقاخ  نب  حتف  اب  هک  وا -  رب  تسد  هب  ریشمش  ناکرت 
ار وا  ریز  تایبا  یط  يرتحب  دوب . بارـش  زا  هتـشابنا  شمکـش  هک  تفرگ  ارف  ار  وا  یماگنه  گرم  دوبن . نتخانـش  لباق  رگیدـکی  زا  ود  نآ 
شیاهتذل و ماج  دنداد : زیچ  همه  وا  هب  هک  ماج  ود  نایم  يان . هداب و  گنچ و  نایم  ناگرزب  گرم  تسا  نینچ  يرآ  : » تفگ گوس  نینچ 

تلادع ناشنتفر  اب  اریز  دنتفگیم  هیثرم  ار  نیـشیپ  يافلخ  [ . 528 «. ] درکن راوخ  يرامیب  درد و  عاونا  اب  ار  وا  نت  گرم  کیپ  گرم . ماـج 
رادروخرب هداب  گنچ و  زا  ات  تسین  رگید  هک  دـنیوگیم  هیثرم  ار  لکوتم  اما  دـیدیم . نایز  تما  دـشیم و  فقوتم  یعامتجا  تفرـشیپ  و 

داسف بجوم  هک  ییاهراک  رگید  يردهدرپ و  يراب و  دنبیب و  شگرم ، اب  دش و  هدیچیپ  مه  رد  لکوتم  یگدنز  راموط  لاح  ره  هب  ددرگ .!
لقن هنوگ  نیا  ناخروم  ار  وا  يهناشایع  رـسارس  یگدنز  ياههنومن  زا  یکی  دش . هدـیچرب  دـنکیم  مکاح  نانآ  رب  ار  ملظو  ددرگیم  مدرم 

تیارب تباوخ  رد  هک  يرعـش  هحفـص 253 ] شگرم و [  تغـالا و  زا  تفگ : راـبرد -  کـقلد  رعاـش و  سبنعلاوبا -  هب  يزور  : » دـناهدرک
تشاد یشزغل  هن  دوب و  هدش  بکترم  یهانگ  هن  دوب  رتلقاع  نایـضاق  زا  مغالا  نینمؤملاریما ! يا  يرآ ، تفگ : سبنعلاوبا  وگب . میارب  دناوخ 
كاـپ تیارب  وج  اـیآ  مدرکیمن ، کـنخ  بآ  تیارب  اـیآ  مغـالا ! يا  متفگ : مدـید و  باوخ  رد  ار  وا  درم  نآ  رثا  رب  دـش و  راـمیب  ناـهگان 

رارق نیا  زا  بلطم  تسا ، تسرد  داد : خساپ  تسیچ ؟ تیارجام  يدرم و  یناهگان  ارچ  سپ  مدرکیمن ، ترامیت  یبوخ  هب  ایآ  مدرکیمن و 
درک و رذـگ  نم  رب  ابیز  یغالا  هدام  یتخادرپ ، نتفگ  نخـس  هب  نآ  بحاص  اب  يداتـسیا و  هناخوراد  نـالف  دزن  هک  يزور  نآ  رد  هک  تسا 

باـب نیا  رد  اـیآ  مرخ  يا  متفگ : مدرم . قارف  رثا  رب  هقـالع و  تدـش  زا  تفرگارف و  ار  مدوجو  رـسارس  وا  قشع  سپ  درک  دوخ  هتفیـش  ارم 
ابیز و ياهنادـند  اب  زور  نآ  رد  دوبر ، یغالا  هداـم  ار  مبلق  هناـخوراد ، رد  دزن  دـناوخ : میارب  ار  رعـش  نیا  و  يرآ . تفگ : ياهتفگ ؟ يرعش 
، يراوخ مدنامیم  هدنز  رگا  مدرم و  هثداح  نیا  رثا  رب  داد . داب  هب  ار  میتسه  درک و  دوخ  يهدنب  ارم  نارفیـش »  » هنوگ نوچ  ییابرلد  يهنوگ 

داد روتـسد  دش و  شوخرـس  لکوتم  تسا . غالا  زا  یبایمک  عون  داد : خساپ  تسیچ ؟ نارفیـش » ، » مغالا متفگ : دشیم . دایز  مهودنا  جنر و 
« درک هغلابم  سبنعلاوبا  هب  ندادهزیاج  رد  تشگ و  دننامیب  وا  زور  نآ  یلاحـشوخ  دنناوخب و  ار  غالا  رعـش  زور  نآ  ناکقلد  ناگدنناوخ و 

نانآ رب  دریگب و  تسد  هب  ار  ناناملـسم  تشونرـس  دـیاب  يدرم  هواـی  نینچ  اـیآ  وفت ! نودرگ ، خرچ  يا  وت  رب  وفت  هحفـص 254 ] [ . ] 529]
دشاب .!؟ رود  تماعز  يهنحص  زا  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  حالص ، اوقت و  تمکح و  ملع و  راگدنوادخ  نکیل  دنک  تموکح 

رصتنم تموکح 

اریز دـندش  دونـشخ  قاـفتا  نیا  زا  یعیـش  لـفاحم  ماـمت  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  يربهر  رـصتنم  ردـپ ، هیلع  قفوم  ياـتدوک  زا  سپ 
تیعونمم عفر  - 2 نایولع . هب  كدف  نداد  سپ  زاب  - 1 داد : ماجنا  ار  ریز  تامادقا  دیدج  يهفیلخ  دوب . هدش  فرطرب  متـس  ملظ و  سوباک 

نب یلع  نییعت  درکیم و  متس  نایولع  هب  هک  هنیدم  یلاو  یلع  نب  حلاص  ندرک  رانکرب  - 3 نایولع . هب  اهنآ  ندنادرگرب  نایولع و  فاقوا  زا 
ینک و یکین  بلاطوبا  نادناخ  قح  رد  نم  زا  تباین  هب  ات  مداد  هنیدم  تیالو  ار  وت  : » وا هب  نومـضم  نیدب  یـشرافس  وا و  ياج  هب  نیـسحلا 

قبط رب  ناشیاههداوناخ  نانآ و  نایم  ریگب و  ار  لام  نیا  تسا . هدیسر  یناوارف  متس  جنر و  نانادب  اریز  يزاس  هدروآرب  ار  نانآ  ياههتساوخ 
بلج ار  وا  تیاضر  دروآ و  مهاوخ  اجب  ار  نینمؤملاریما  هتـساوخ  دنوادخ  يرای  دیما و  هب  : » داد خساپ  یلع  نک .» میـسقت  ناشتلزنم  نأش و 

نایولع يهرابرد  هنادنمدرخ  ناشخرد و  تسایس  نیا  دش .» یهاوخ  دنمتداعـس  دنوادخ  دزن  تروص  نیا  رد  : » تفگ رـصتنم  درک .» مهاوخ 
يرتحب دنتخادرپ . هحفص 255 ] هزات [  يهفیلخ  زا  شیاتس  هب  نارعاش  دندش و  دونشخ  نآ  زا  ماع  صاخ و  دش و  هجاوم  یمومع  لابقتسا  اب 

تخاون و ار  نانآ  تنیریـش  دنخبل  ددرگ ، هراپ  هراپ  هودنا  زا  نامـسآ  دوب  کیدزن  هک  نایبلاط  جـنر  ساره و  نارود  زا  سپ  . » دورـس نینچ 
ناشکیدزن دوخ  هب  یتخادرپ و  نانآ  هب  يدرک و  راوتسا  دوب  نتسسگ  هناتسآ  رد  هک  ار  یشیوخ  دنویپ  دیـشخب ، ینمیا  نانآ  هب  تمارآ  هاگن 

تلیضف کی  ره  تسا و  رترب  رتالاو و  رمع  زا  امـش  دزن  یلع  : » دورـس ومه  [ . 530 « ] یتخاس رود  نانآ  زا  ار  یلد  دب  ترودـک و  يدرک و 
[ . 531 (« ] دنکیمن نایز  کیچیه   ) دـنزاتیم دـیپس  یناشیپ  نابـسا  لابند  هب  دیفـس ، اپ  تسد و  نابـسا  هقباسم  رامـضم  رد  دراد و  ار  دوخ 
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یبلهم دمحم  نب  دیزی  دیـشخب . ياهدنزرا  يهزیاج  ار  رعاش  دش و  داش  دوب  هدرک  رکذ  نایولع  هب  ار  وا  ياهیکین  هک  هحیدـم  نیا  زا  رـصتنم 
يداد و رارق  دوخ  رهم  دروم  دندوب  مورحم  دوخ  قوقح  زا  رایسب  ياهتدم  هک  ار  نایبلاط  : » دوتس ار  رـصتنم  ریز  تایبا  اب  دوب  نایعیـش  زا  هک 

شمارآ [ » هحفص 256 دناهدش [ .» ردارب  ینمشد  زا  دعب  هک  يدید  سپ  يدرک  هدنز  ناشلد  رد  ار  یمشاه  یلدمه  يدرک و  یکین  نانآ  هب 
رد هنوگچ  دنتـسنادیم  ناینیـشیپ  رگا  دندرک . شومارف  ار  اههنیک  هکنآ  ات  يداد  رارق  دوخ  ياطع  دروم  ار  نانآ  يدیـشخب و  نانآ  هب  هنابش 

تاقبط رـصتنم  هناراکوکین  تسایـس  [ . 532 «. ] دـندیدیم همه  نیرتگنـس  نارگ  صخـش و  نیرتهدـنزرا  ار  وـت  ياهدرک  یکین  ناـنآ  قـح 
دوب و دـهاوخ  خـیرات  دزناـبز  هراومه  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربماـیپ  نادـناخ  قـح  رد  وا  یکین  درک . لاحـشوخ  ار  مدرم  فـلتخم 

یمـسر ياهینایب  یط  تخاون . ار  ناناملـسم  رگید  یفطل  اب  هکلب  درکن  اـفتکا  ناـیولع  قح  رد  فطل  نیا  هب  رـصتنم  دـش . دـهاوخن  شومارف 
تخـس يرفیک  ار  نافلختم  دوب و  هدـش  عنم  امـسر  لکوتم  نامز  رد  هک  ار  مالـسلاامهیلع -  نیـسح -  ماما  نینمؤملاریما و  ماما  ربق  ترایز 

 - درم کین  نیا  تفالخ  تافو : دومن . تبث  خیرات  رد  دوخ  یگدنز  زا  یناشخرد  تاحفص  هلیسو  نیدب  درک و  مالعا  زاجم  [ 533  ] دادیم
هب وا  هک  دـننآرب  ناخروم  رتشیب  دوبر . رد  ار  وا  گرم  شتموکح  زاـغآ  رد  درکن و  یماود  نادـنچ  درک -  هدـنز  ار  ناناملـسم  ياـهلد  هک 

ناشرود تردق  هنحـص  زا  دنک و  دوبان  ار  نانآ  دـهاکب و  ناشتردـق  زا  ادابم  هکنآ  سرت  زا  ناکرت  دـش . مومـسم  هکلب  درمن  یعیبط  گرم 
نآ رد  رصتنم  دروآرد . اپ  زا  ار  وا  ات  دنداد  هوشر  رانید  رازهیـس  هدعو  هفیلخ  صوصخم  بیبط  روفیطنبا ، هب  دندرک و  یتسد  شیپ  دزاس 

. درپس ناـج  مد  رد  نآ  رثا  رب  هک  درک  دـصف  ار  هفیلخ  دولآرهز ، هحفـص 257 ] یغیت [  اب  زین  وا  دننک  شدـصف  تساوخ  دوب و  رامیب  ماگنه 
[535  ] دـندرپس كاخ  هب  کـشوک )  ) قسوج رد  ار  وا  داـتفا و  قاـفتا  لاس 248 ه  رخـآلا  عیبر  مراـهچ  هبنـش  زور  رد  هفیلخ  گرم  [ . 534]

يدوجوم عبانم  لاح  ره  هب  دوب . گرزب  ياهعیاض  ناناملسم  يارب  درب -  نیب  زا  ار  شردپ  هنارگمتس  هماک و  دوخ  تموکح  هک  وا -  گرم 
ياهتسایس زا  ترضح  اعطق  نکیل  دنکیمن  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  اب  رـصتنم  رادید  هب  ياهراشا  نیرتمک  میراد  رایتخا  رد  هک 

دندوب . دونشخ  دوخ ، تموکح  هاتوک  نارود  رد  نانآ  يارب  هافر  تینما و  داجیا  نایولع و  لابق  رد  وا 

نیعتسم تموکح 

نمشد جرخلو ، راکفارسا ، يدرم  وا  دندرک . تعیب  وا  اب  مدرم  دیـسر و  تفالخ  هب  لاس 248 ه  رخآلا  عیبر  مجنپ  هبنشکی  زور  رد  نیعتسم 
دناهدرک یفرعم  ناکرت  تسد  رد  ياهدارایب  رازبا  ار  وا  ناخروم  دوب . مالسلامهیلع -  تیبلها -  هب  تبـسن  زوت  هنیک  شناردپ  نوچ  قح و 

سفق رد  اغب »  » و فیـصو »  » نایم هفیلخ  . » دنکیم فصو  نینچ  ار  وا  لاح  يرعاش  تشادن . دوخ  تموکح  رد  یتردق  ذوفن و  نیرتمک  هک 
هدارایب و يوش ، هدرم  تسد  رد  ياهدرم  نوچ  ناکرت  تسد  رد  نیعتـسم  [ . 536 « ] دیوگیم دنیوگب ، وا  هب  هچ  ره  تفـص  یطوط  تسا و 
روما و زا  یخرب  هب  اـم  لاـح  هحفـص 258 ] ره [  هب  دـنادرگیم . وا  ار  هنابـش  ياهمزب  دـندرکیم و  هرادا  ناـکرت  ار  تموکح  دوب . تردـق 

ماما هب  تبسن  تدشب  ریز  لیالد  هب  نیعتسم  مالـسلاهیلع :-  ماما -  رب  کشر  میزادرپیم : مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  ترـضح  اب  وا  لئاسم 
لفاحم مامت  رد  ماما  يرکف  ییاناوت  ملع و  تمارک ، لضف ، هزاوآ  شرتسگ  - 1 دیزرویم : تداسح  هنیک و  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح 
هکیرا رب  هکنآ  اب  نیعتسم  هک  یلاح  رد  ناشیا  يرورس  تماما و  هب  نیملسم  زا  یشخب  داقتعا  نینچمه  ناشیا ، هب  ناناملـسم  قیمع  مارتحا  و 

ینیریـش و دوخ  يارب  نارازگراـک  نارودزم و  زا  یهورگ  - 2 تشادـن . ناناملـسم  دزن  یتلزنم  تیعقوم و  نینچ  زگره  تشاد  رارق  تردـق 
ترضح دزن  یناوارف  لاوما  هکنآ  رب  ینبم  دندرکیم  در  ییاهشرازگ  دنتخادرپیم و  ماما  زا  تیاعس  هب  تموکح  هاگتسد  هب  ندش  کیدزن 

رگید یکی  - 3 دشیم . ماما  زا  نیعتسم  ساره  بجوم  هک  دنراد  یسابع  تموکح  دض  رب  رگناریو  یمایق  دصق  ناشیا  تسا و  هدمآ  مهارف 
دوب و هداد  دـیون  ودـب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  هک  دوب  رظتنم  ماما  ناشدـنزرف  زا  سرت  ترـضح ، هب  نیعتـسم  هنیک  لـماوع  زا 

هدرک یفرعم  ناگدیدمتـس  نامولظم و  شخب  ییاهر  متـس و  ملظ و  يهدنرب  نیب  زا  نید و  رد  فارحنا  هدننک  راوتـسا  ار  وا  يرتاوتم  رابخا 
 - يرکسع نسح  ماما  ینمشد  اذل  دنتـسنادیم . دوخ  فرحنم  تموکح  يهدننک  دوبان  ار  وا  دوب و  هتفرگارف  ار  نایـسابع  دوجو  ساره  دوب 
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ات دندوب  هتشامگ  ار  یناسک  نانز  زا  دندوب و  هتفرگ  دیدش  رظن  تحت  ار  شاهداوناخ  ناشیا و  دندوب و  هدنارورپ  هنیـس  رد  ار  مالـسلاهیلع - 
ماما هب  تبسن  نیعتسم  يزوت  هنیک  بجوم  هک  دوب  یلماوع  زا  یخرب  اهنیا  دننک . ریگتسد  ار  وا  دنوش و  ربخاب  مئاق  ترضح  تدالو  نامز  زا 

داد روتسد  دوخ  سیلپ  نارومأم و  هب  یـسابع  توغاط  نیعتـسم ، مالـسلاهیلع :-  ماما -  تشادزاب  دشیم . مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح 
زا هـک  شماـتوا » یلع   » نادــنز رد  ار  ناـشیا  هحفـص 259 ] سپـس [  دـننک . تشادزاـب  ار  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  ترـضح 

حور وا  دـبلاک  رد  ماما  ییاحیـسم  مد  نکیل  دـننک  يریگتخـس  ترـضح  رب  داد  نامرف  درک و  سبح  دوب  تیبلها  نانمـشد  نیرتتخـسرس 
كاخ رب  هنوگ  ینتورف  يارب  هک  اجنآ  ات  دـش  تیادـه  تسار  هار  هب  درک و  رود  دوخ  زا  ار  اههنیک  ترـضح  داشرا  رثا  رب  دـیمد و  يرگید 

. دوب حتف  نب  یسیع  ترضح ، هارمه  نادنز  رد  [ . 537 « ] تشگ يوق  نامیا  تریصب و  لها  زا  تسیرگنیمن و  ترضح  مشچ  رد  داهنیم و 
رد تشاد و  هارمه  هک  یباتک  هب  دـش و  بجعتم  یـسیع  يراد .» نس  زور  ود  هام و  کی  لاـس و  وت 65  یـسیع ! يا  : » تفگ وا  هب  ماما  سپ 

هدش تبیـصن  يرـسپ  ایآ  : » تفگ وا  هب  ترـضح  سپـس  تفایرد . ار  ماما  مالک  قدص  درک و  عوجر  دوب  هدش  هتـشون  شتدالو  خـیرات  نآ 
رـسپ روای ، نیرتهب  هک  دشاب  وا  کمک  رای و  ات  نک  اطع  يرـسپ  ار  وا  اهلاراب ! : » درک اعد  نینچ  شیارب  ترـضح  داد . یفنم  خـساپ  تسا .»؟

هتـشادن يروای  هک  تسا  یـسک  لیلذ  راوخ و  دریگیم ، ار  شقح  دـشاب ، هتـشاد  يرواـی  هکنآ  : » دـندرک ءاـشنا  ار  تیب  نیا  سپـس  تسا .»
اطسق ضرالا  ألمی  دلو  یل  نوکیس  هللا  و  : » داد خساپ  ترضح  دیراد .؟ يرسپ  ایآ  هچ ، امـش  نم ! ياقآ  درک : ضرع  یـسیع  [ . 538 « ] دشاب

اما درک  دهاوخ  يربارب  تلادع و  زا  راشرـس  ار  نیمز  هک  دوب  دهاوخ  يرـسپ  ارم  يدوزب  دنگوس  ادـخ  هب  [ . » 539 ...« ] الف نآلا  اما  الدـع  و 
رب مشخ  ینارگن و  زا  یجوم  دش و  شخپ  یمالسا  لفاحم  رد  تعرـس  هب  ماما  تشادزاب  ربخ  نایعیـش : ساره  هحفص 260 ] ریخ [ .»... نآلا 
مزع نیعتسم  هک  دندوب  هدش  رادربخ  اریز  دنتشگ  كانساره  دندوب  هداهن  ندرگ  ترـضح  تماما  هب  هک  نایعیـش  تخیگنارب ، نایـسابع  دض 

. دـناسرب لتق  هب  هار  نایم  رد  دربب و  هفوک  فرط  هب  ار  ماـما  تسا  هداد  روتـسد  بجاـح  دیعـس  هب  دراد و  ار  ترـضح  ندـناسر  تداهـش  هب 
هدرک نیگمغ  ار  ام  هدیسر و  ام  هب  هدننک  نارگن  يربخ  دنادرگ ! ناتیادف  ار  ام  دنوادخ  : » دنتشون ماما  هب  هبابس  نب  مثیه  هللادبع و  نب  دمحم 

داد هدژم  دشابن و  ناساره  شترـضح  رب  هک  داد  دیون  نانادب  درک و  فرطرب  ار  نانآ  ینارگن  سرت و  ماما  هک .»... هدیـسر  ربخ  ام  هب  تسا ؛
نیعتسم دندوب  هدرک  ییوگ  شیپ  ماما  هک  هنوگنامه  دش . دهاوخ  علخ  تفالخ  زا  زور  هس  زا  سپ  ینعی  يدوز  هب  شزیتس  قح  نمـشد  هک 

نب هللادبع  نب  دـمحاوبا  رب  : » دـنکیم لقن  نینچ  نایر  نب  دـمحم  نب  ورمع  ار  ارجام  نیمه  دـننام  [ . 540 . ] دندرک رانکرب  دـعب  زور  هس  ار 
نیعتسم یغاط -  نیا  يهرابرد  دوب : هتشون  نآ  رد  هک  مدید  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  زا  ياهمان  شربارب  رد  مدش و  لخاد  رهاط 

[541 « ] دندرک علخ  ار  وا  ناکرت  دعب  زور  هس  تفگ ، میهاوخ  هک  روطنامه  تفرگورف ، ار  وا  دعب  زور  هس  وا  متـساوخ و  جرف  دنوادخ  زا  - 
. دننک علخ  ار  وا  هک  دندش  نآ  رب  دندیـسرت و  وا  زا  دندش و  نادرگور  وا  زا  ناکرت  دوب . راکـشآ  ینایز  توغاط  نیا  نایاپ  نیعتـسم : علخ  . 
. داد همادا  دادـغب  يوس  هب  ار  دوخ  هار  درک  يراددوخ  نکیل  ددرگزاب  ارماـس  هب  دنتـساوخ  هحفـص 261 ] دوب [  هدرک  دادغب  دـصق  هک  وا  زا 
دادـغب و فرـصت  يارب  نارگ  يرکـشل  دـندرک و  تعیب  تفالخ  هب  وا  اب  دـندروآ و  نوریب  نادـنز  زا  ار  زتعم  دـندرک و  علخ  ار  وا  زین  ناـنآ 

نایم یشیاسرف  یگنج  درک . هدامآ  يرکـشل  ناکرت  اب  هلباقم  يارب  هیـضق  نیا  زا  یهاگآ  زا  سپ  زین  وا  دنتخاس . هدامآ  نیعتـسم  يریگتـسد 
نیعتـسم و نایم  ینایمرداپ  رثا  رب  هکنآ  ات  تفای  همادا  نانچمه  گنج  دـندش . لمحتم  ینیگنـس  تافلت  هورگ  ود  ره  تفرگرد و  رکـشل  ود 

دوخ نامیپ  هب  زتعم  نکیل  دیامن . علخ  ار  دوخ  دنک و  يریگهرانک  تفالخ  زا  زتعم  عفن  هب  نیعتسم  یطیارش ، قبط  هک  دش  نآ  رب  رارق  ناکرت 
زا ار  وت  : » دیوگیم ینانک  هلمج  زا  دناهدرک  فصو  ار  هثداح  نیا  هرود  نآ  نارعاش  رتشیب  درک . ینادنز  ریگتسد و  ار  نیعتسم  درکن و  افو 

تفالخ و زا  سپ  دمحم  نب  دمحا  هفیلخ ، تسا . هدش  لدبم  زورما  عولخم  ریسا و  هب  زورید  ماما  منیبیم . باتیب  هتفـشآ و  يرود ، قارف و 
زا ار  وا  یهلا  ياـضق  نکیل  تفریم ، رامـش  هب  ناـیوج  راـهب  يارب  يراـهب  وا  دوب و  نازیرلگ  وا  تفـالخ  راـگزور  «. » تشگ علخ  تکوـش 

: دیوگیم زین  بونجلایبا  نب  ناورم  [ . 542 « ] درادن تشگزاب  هب  يدیما  رگید  هک  داد  ياج  طساو  نادنز  رد  دیشک و  ریز  هب  الاو  تاماقم 
تسوت هتسیاش  تسین و  شراوازس  تفالخ  تسنادیم  وا  تشگزاب . دوخ  تالاح  هب  نیعتسم  تشگزاب و  زتعم  تسد  رد  اهراک  هتشر  رـس  »
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جراخ اجنآ  زا  ار  وا  سپ  دـندوب  ساره  رد  وا  زا  ناکرت  نکیل  دوب  نادـنز  رد  نیعتـسم  [ . 543 «. ] دوب هتفیرف  هحفـص 262 ] ار [  دوخ  نکیل 
. دیسر لتق  هب  یگلاس  رد 31  نیعتـسم  هک  دوب  نینچ  نیا  دنـشکب . ار  وا  داد  روتـسد  بجاح  دیعـس  هب  زین  زتعم  دندروآ . ارماس  هب  دندرک و 

ماـیا دـنکیم و  فـصو  ریبدـت  مـک  تســس و  لـقع  يأر و  رد  ار  وا  يرخفلا  بحاـص  دـش . هدـیچیپ  مـه  رد  شیگدـنز  راـموط  و  [ 544]
[ . 545 . ] دنکیم یفرعم  شنترپ  نازرل و  ار  شتلود  هنتفرپ و  ار  شتموکح 

زتعم تموکح 

دزاس و بذهم  ار  شراتفر  هک  یمایا  رذگ  ای  دهد  لقیص  ار  وا  هک  ياهبرجت  نودب  یناوج  زاغآ  رد  زتعم »  » هب بقلم  لکوتم  رفعج  نب  ریبز 
روبع و يارب  دندوب  هتخاس  یلپ  وا  زا  ناکرت  تفرگ . تسد  هب  ار  يرهاظ  تفالخ  يراد ، تکلمم  نییآ  یسایس و  یهاگآ  نیرتمک  نتشادن 
: دـیوگیم دـنکیم و  هراشا  بلطم  نیدـب  ارماس  نارعاـش  زا  یکی  ياهدارا . راـیتخا و  هن  تشاد و  يذوفن  هن  ناشیاههتـساوخ ، هب  یباـیتسد 

نهاریپ دنتـشک و  ار  دـمحم  نب  دـمحا  هفیلخ  دـندرک . رود  دوخ  زا  ریـشمش  اب  ار  راگزور  دـنیاشوخان  ثداوح  هک  ناکرت  هورگ  رب  دورد  »
[ . ] 546 «. ] تسا نامهم  نوچ  نآ  رد  ام  هفیلخ  تسا و  هدش  هراپ  هراپ  ام  تموکح  کنیا  دـندرک . نایغط  دـندناشوپ و  ناگمه  رب  ار  سرت 

 - ماما اـب  ینمـشد  مییوگیم : نخـس  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماـما  اـب  وا  راـتفر  دروخرب و  زا  راـصتخا  هب  اـجنیا  رد  هحفص 263 ]
هنیک ضغب و  زا  راشرـس  شاهنیـس  دوب و  هدرب  ثرا  هب  شناردپ  زا  ار  مالـسلامهیلع -  تیبلها -  اب  توادع  ینمـشد و  زتعم  مالـسلاهیلع :- 
یثنخ هک  دوب  بجاح  دیعـس  تسد  هب  ماما  نتـشک  هئطوت  توادـع  نیا  راکـشآ  ياههنومن  زا  دوب . تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  تبـسن 

نیا زا  ار  ناشیا  دنوادخ  نکیل  دـناسر . تداهـش  هب  اجنآ  رد  دربب و  هریبهنبا  رـصق  هب  ار  ترـضح  دوب  هداد  روتـسد  دیعـس  هب  زتعم  تشگ .
زا زتعم  مالـسلاهیلع -  ماما -  تشادزاب  تشگ . فرـصنم  شاهشیدنا  زا  هک  تشاد  لوغـشم  یثداوح  هب  ار  زتعم  و  [ 547  ] درک ظفح  هئطوت 

دهاوخرب ار  متـس  طاسب  هک  تسا  رظتنم  ماما  ردپ  ترـضح  هکنیا  نتـسناد  رثا  رب  ناشیا و  هب  مدرم  مارتحا  ماما و  ملع  لضف و  رابخا  ندینش 
زا ماما  لد  مالسلاهیلع :-  ماما -  نیرفن  درک . ینادنز  ار  ناشیا  دش و  ناساره  تدش  هب  درک  دهاوخ  نوگنرـس  ار  ناملاظ  تموکح  دیچ و 
ات تساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  دش و  لسوتم  تیدحا  هاگرد  هب  ینتورف  صولخ و  اب  دـمآ و  درد  هب  زتعم  رامـشیب  رازآ  دـحیب و  يرگمتس 
هک دناهدومن  افتکا  رادقم  نیمه  هب  هکلب  دناهدرکن  تبث  ار  ترـضح  ياعد  نتم  میراد  تسد  رد  هک  یعبانم  دـشخب . شتاجن  هفیلخ  رـش  زا 

تباجا ار  تماما  هدنامزاب  توبن و  يهراصع  ياعد  دنوادخ  لاح  ره  هب  دش  راتساوخ  ار  زتعم  رش  رازآ و  زا  یـصالخ  دنوادخ  زا  ترـضح 
ینبم مثیه  يهمان  خساپ  رد  دوب و  هداد  نایعیـش  هب  ار  نآ  ربخ  هثداح ، عوقو  زا  لبق  مالـسلاهیلع -  ماما -  تفرگ . زتعم  زا  ار  تفالخ  درک و 

موس زور  رد  زتعم  دش .» دهاوخ  لصاح  جرف  زور  هس  زا  سپ  : » دوب هتشون  ترضح ، لتق  رب  لکوتم  مزع  زا  ینارگن  راهظا  هحفص 264 ] رب [ 
نکیل دنتساوخ  ار  دوخ  بجاوم  وا  زا  كرت  نارادرـس  زا  یهورگ  تفرگ . زتعم  زا  یتخـس  ماقتنا  دنوادخ  زتعم : علخ  [ . 548 . ] دیدرگ علخ 
کمک تساوخرد  وا  زا  تفاتـش و  دوب -  مهرد  اهنویلیم  کلام  هک  شرداـم -  دزن  هفیلخ  راـچان  دوبن  تخادرپ  يارب  یلوپ  لاـملا  تیب  رد 

هتفرگ ار  وا  ياپ  دندروآ و  موجه  وا  رب  دندوب  هدش  دـیمون  زتعم  زا  هک  ناکرت  دـیزرو . لخب  درک و  يراددوخ  لوپ  تخادرپ  زا  ردام  درک .
سپ دنک . علخ  ار  دوخ  دنتساوخ  وا  زا  دنتـشادهگن و  يزورمین  مرگ  باتفآ  رد  ار  وا  سپـس  دندیبوک و  ار  وا  دوخ  ياهزرگ  اب  دندیـشک و 

دش هنشت  درک  وشتسش  هکنیمه  دندرب  مامح  هب  ار  وا  دعب  بش  جنپ  دندومن . علخ  ار  وا  دنتخاس و  رـضاح  ار  یهورگ  دادغب و  یـضاق  نآ  زا 
لابند هب  فیـصو  نب  حلاص  [ . 549 . ] تشذـگرد نآ  رثا  رب  هک  دـندناشون  وا  هب  یخی  بآ  سپـس  دـندادن ، بآ  وا  هب  اـما  تساوخ  بآ  و 

شاهناخ یـسرزاب  رد  نآ  زا  سپ  دوب . رانید  رازه  دـصناپ  هک  تفرگ  رایتخا  رد  ار  شلاوما  تفای و  تسد  وا  رب  تفر و  زتعم  رداـم  هحیبق » »
راـنید و رازه  دصیــس  نوـیلیم و  کــی  دوـب  هتخاــس  دوـخ  يارب  نـیمز  ریز  هـک  یقاــتا  رد  دــنتفای . يدنمــشزرا  ینیمزریز  ياــههنیجنگ 

نب حـلاص  دزن  ار  اهنآ  هک  یماـگنه  دـنتفای . دوب -  هدـیدن  یـسک  ار  اـهنآ  دـننام  هک  توقاـی -  دـیراورم و  درمز ، زا  ولمم  ییاههچقودـنص 
يوس هب  ار  دادغب  هحیبق  دراد .» لاوما  همه  نیا  هک  یلاح  رد  داد  نتـشک  هب  رانید  رازه  هاجنپ  رطاخب  ار  شدنزرف  : » تفگ دـندروآ  فیـصو 
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هک هنوگنامه  ار  حـلاص  اراـگدرورپ ! تفگیم : درکیم و  نیرفن  هحفـص 265 ] ار [  حلاص  دـنلب  يادـص  هب  هک  یلاح  رد  درک  كرت  هکم 
ار وا  دـش . بکترم  یتشز  نم  قح  رد  تخاس و  مبیرغ  تفرگ ، ار  ملام  درک ، هدـنکارپ  ار  معمج  تشک ، ار  مدـنزرف  درک و  متمرح  کـته 

تسا . راکشآ  ینایز  اهنآ  تبقاع  دنتسین ، لئاق  یمارتحا  ادخ  يارب  هک  ینارگمتس  تبقاع  تسا  نینچ  نیا  يرآ ، [ . 550 «. ] ریگورف

يدتهم تموکح 

 - تیب لها  هب  تبسن  ینمـشد  هنیک و  وا  [ 551 . ] دیسر تفالخ  هب  دوب  هلاس  هک 37  يدتهم »  » زتعم دـض  رب  ناکرت  یماظن  ياتدوک  زا  سپ 
هب اـج  نیا  رد  دوـب . هدرب  ثرا  هب  دـندوب -  هتخاـس  ناـشتنحم  قرغ  دـندوب و  هدرک  ناـشماک  رد  رهز  هک  شناردـپ -  زا  ار  مالـسلامهیلع - 
هب یـسابع  توغاط  مالـسلاهیلع :-  ماـما -  تشادزاـب  مییوگیم : نخـس  دیـسر  مالـسلاهیلع -  ماـما -  هب  توغاـط  نیا  زا  هچنآ  زا  راـصتخا 

تیب لها  ناوریپ  نایعیـش و  يدوبان  ترـضح و  لتق  رب  میمـصت  وا  اریز  دـننک  ینادـنز  تشادزاب و  ار  ترـضح  داد  روتـسد  دوخ  نارومأـم 
: تفگ وا  هب  ترـضح  يزور  دوب . ناشیا  هارمه  وگقح -  راوگرزب  نآ  يرفعج -  مشاهوبا  دندرب و  رـسب  نادـنز  رد  ار  یتدـم  ماما  تشاد .

يرـسپ يدوز  هب  دـنوادخ  مرادـن و  يرـسپ  کنیا  درک ، هابت  ار  شیگدـنز  اـما  دـشکب  ارم  بشما  تساوخیم  توغاـط  نیا  مشاـهوبا ! يا  »
هتفگ هدرک و  دیدهت  ار  امـش  نایعیـش  يدتهم -  وا -  هک  میاهدش  رادربخ  : » تشاگن ماما  هب  نایعیـش  زا  یکی  [ . 552 « ] درک دهاوخ  مبیصن 
نیا زا  رتهاـتوک  وا  رمع  : » دـنداد خـساپ  ترــضح  درک .» مهاوـخ  هحفـص 266 ] وـحم [  راـگزور  هحفـص  زا  ار  ناـنآ  مسق  ادـخ  هب  تـسا :
نیا دش .» دهاوخ  هتـشک  دیـسر  دهاوخ  وا  هب  هک  يرایـسب  يراوخ  تفخ و  زا  سپ  مشـش  زور  رد  رامـشب ، زور  جنپ  ات  زورما  زا  تساهفرح 

اب هنابــش  دـندیروش و  وا  رب  دـندش و  رفنتم  يدــتهم  زا  ناـکرت  يدــتهم : تکـاله  [ . 553 . ] تشگ قـقحم  تروـص  ناـمه  هب  ییوگـشیپ 
ندرگ ياهگر  رجنخ  اب  هک  دوب  لایکیابل »  » كرت رادرـس  يومع  رـسپ  دز  مخز  وا  هب  هک  یـسک  نیتسخن  دندرک . هلمح  وا  هب  ناشیاهرجنخ 

هب بش  نآ  يادرف  دش . باریس  هکنآ  ات  درک  هفیلخ  نوخ  ندیکم  هب  عورش  دمآ و  شیپ  دوب  تسم  هک  وا  درک . نتـسج  نوخ  دیرد و  ار  وا 
هک يدتهم -  یگدنز  هنوگ  نیدـب  [ 554 !« ] مدش باریس  بارـش  زا  زورما  هک  روطنامه  مدش  باریـس  يدتهم  نوخ  زا  : » تفگ شناتـسود 

دیسر . نایاپ  هب  دوب -  هتسب  ار  نایعیش  تیبلها و  اب  ینمشد  رمک 

دمتعم تموکح 

روما يهرادا  زا  دوب . مارح  ياهتذـل  هتفیـش  نارتوهـش و  يدرم  وا  هک  دـناهتفگ  ناخروم  [ 555  ] دیـسر تفالخ  هب  هک  دوب  هلاـس  دمتعم 25 
هدش شدوخ  زا  مدرم  يرازیب  بجوم  یهلا  تامرحم  باکترا  رثا  رب  دوب و  هدروآ  يور  ناگدنزاون  نارگاینخ و  هب  هدـنادرگ و  يور  مدرم 

هک دیشک  دمتعم  تسد  زا  يرایسب  بئاصم  ترضح  تشذگرد . مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  هک  دوب  وا  تفالخ  رد  [ . 556 . ] دوب
ار رفعج  شردارب  يرکسع و  نسح  ماما  یـسابع  توغاط  دمتعم ، مالـسلاهیلع :-  ماما -  تشادزاب  هحفـص 267 ] مینکیم [ : رکذ  ار  یخرب 
اب ار  دمتعم  زین  وا  دهدب . وا  هب  یتقو  ره  رد  ار  ترـضح  روما  اهراک و  شرازگ  داد  روتـسد  نیرج » یلع   » نادـنز سیئر  هب  درک و  ینادـنز 

یهلا ناتسآ  مزالم  هدش  فرصنم  ایند  زا  دهدیمن و  ماجنا  دشاب  ریاغم  نایسابع  تسایس  اب  هک  یتکرح  نیرتمک  ترـضح  هک  درکیم  ربخ 
نامه تساوخ  ار  ترـضح  ياهراک  زا  یـشرازگ  هفیلخ  هک  رگید  راب  دربیم . نایاپ  هب  تداـبع  اـب  ار  بش  دریگیم و  هزور  ار  زور  تسا ؛

ار دوخ  نادنز  سیئر  دناسرب . وا  هب  ار  شمالس  دنک و  یهاوخ  شزوپ  وا  زا  دنک و  دازآ  ار  ترضح  داد  روتسد  سپ  دینـش . ار  لبق  نانخس 
دناسر و ار  دمتعم  مایپ  دوب  هدش  بجعتم  هک  وا  دنتـسه . جورخ  هدامآ  هدیـشوپ و  سابل  شفک و  ناشیا  دید  هک  دناسر  ترـضح  هب  ناباتش 

يدازآ روتسد  طقف  دیایب - . رفعج  هکنآ  ات  دیاهداتسیا - ؟ ارچ  دیسرپ : تعرس  هب  نابنادنز  دنام . دوخ  ياج  رب  اما  دتفا  هار  ات  تساخرب  ماما 
شیپ یلئاسم  مدرگرب  اهنت  رگا  ياهدروآ و  هتفرگ و  هناخ  زا  مه  اب  ار  وا  ارم و  هک  وگب  وا  هب  ورب و  دـمتعم  دزن  . » رفعج هن  هدـش  رداص  امش 

ترضح دننک و  دازآ  ار  رفعج  داد  روتسد  زین  وا  دناسر  ار  ماما  ياههتفگ  تفر و  هفیلخ  دزن  نابنادنز  تسین .» ناهنپ  وت  زا  هک  دمآ  دهاوخ 
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هرک ول  هروـن و  متم  هللاو  مههاوفاـب  هللاروـن  اؤـفطیل  نودـیری  : » دـش جراـخ  نادـنز  زا  دـناوخیم  ار  هیآ  نیا  هک  یلاـح  رد  مالـسلاهیلع -  - 
هچ رگا  دـناسر  دـهاوخ  لامک  هب  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  و  دـننک ، شوماـخ  ار  ادـخ  رون  ناـشیاهناهد  اـب  دـنهاوخیم  [ . » 557 «. ] نورفاکلا

دوب ییاهراشف  یتینما و  دیدش  ياهتبقارم  تحت  نانچمه  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  هحفص 268 ] [ . ] 558 «. ] دندنسپن نارفاک 
زین ار  شیاهمد  هدرک و  هرصاحم  ار  ماما  نآ ، ناسوساج  تموکح و  هوبنا  ياهورین  دشیم . لامعا  شاهرابرد  یـسابع  دمتعم  هلیـسو  هب  هک 

همادا هراومه  اهتبقارم  نیا  تفرگیم . رارق  نانآ  بیقعت  تحت  تشاد  ار  ترـضح  رادید  دـصق  اهقف  املع و  زا  سک  ره  دـندرکیم . هرامش 
هک افلخ  نیا  اب  ماما  لاح  ره  هب  تفگ . میهاوخ  نخـس  نآ  زا  هک  دـناسر  تداهـش  هب  درک و  مومـسم  ار  ترـضح  دـمتعم ، هکنآ  اـت  تشاد 

دنتـساوخ اهراب  دنچ  ره  دیـشک . اهجنر  نانآ  کیرات  ياهنادنز  رد  دوب و  رـصاعم  دـندوب  هداد  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  تیب  لها  ینمـشد 
ار ترضح  تشاد و  لوغشم  ناکرت  یگماکدوخ  یلخاد و  ياهشروش  لثم  گرزب  ثداوح  هب  ار  نانآ  دنوادخ  اما  دننک  رورت  ار  ترـضح 

هحفص 269 ] درک [ . ظفح 

تسود رب  ات  زاورپ 

هراشا

یعاـمتجا و يداـصتقا ، ياـهانگنت  رد  نایـسابع و  ياـهراشف  ریز  ار  دوخ  هاـتوک  یگدـنز  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  راوگرزب  ماـما 
يدنمهرهب ناشیا و  اب  نایعیـش  رادید  عنام  دندربیم و  رگید  نادنز  هب  ینادنز  زا  ار  ترـضح  نانآ  درب . نایاپ  هب  نانآ  نوگانوگ  ياهنادـنز 

نمشد دوب . ترضح  بئاصم  نیرتکاندرد  زا  دارم  دیرم و  نایم  نتخادنا  هلصاف  نیمه  ام  رظن  هب  دندشیم و  ناشـضیفرپ  رـضحم  زا  ناملاع 
عنام تشاد و  لوغـشم  ناشنارود  گرزب  ثداوح  دوخ و  هب  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  نکیل  دمآرب  ماما  ندناسر  تداهـش  هب  ددـص  رد  اهراب 

هک رظتنم » ماما   » ترـضح دـنزرف  زا  نایـسابع  ساره  - 1 ددرگیمرب : ریز  لماوع  هب  ترـضح  اب  نانآ  ینمـشد  تشگ . ناشهتـساوخ  ماـجنا 
راموط هک  يرـشب  هعماج  خیرات  رد  رگحالـصا  نیرتگرزب  ار  وا  دوب و  هداد  اهراب  ار  ناشروهظ  دـیون  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ 

ياهتلود درک و  دهاوخ  دوبان  ار  رگمتـس  ياهورین  تخاس و  دهاوخ  رارقرب  ار  یعامتجا  یـسایس و  تلادع  دیچیپ و  دهاوخ  مه  رد  ار  متس 
هدرک یفرعم  درک ، دهاوخ  يراج  ار  ییادخ  يهدش  هتشادهگن  لطعم  ماکحا  دزارفایمرب و  ار  نامیا  دیحوت و  مچرپ  هدرب  نیب  زا  ار  كرش 
نینچ ياهمان  رد  بلطم  نیمه  هب  ماما  ددرگ . رظتنم  مئاق  روهظ  عنام  دـنک و  دوبان  ار  شلـسن  ترـضح  نتـشک  اـب  تساوخیم  نمـشد  دوب .

اب دناهتشادنپ  [ . » 559 «. ] هللادمحلا مهلوق و  هللا  بذک  دق  لسنلا و  اذـه  اوعطقیل  یلتق  نودـیری  مهنا  اومعز  [ » هحفص 270 دنکیم [ : هراشا 
يادخ ساپس  و  تسا ) يدنزرف  ارم  و   ) تسا هدرک  بیذکت  ار  نانآ  يهتساوخ  دنوادخ  هکنآ  لاح  درک و  دنهاوخ  عطق  ار  ملسن  نم  نتشک 
تفالخ تردق و  هک  یلاح  رد  فلتخم  تاقبط  نایم  ناشیا  یمدرم  عیـسو  هاگیاپ  ترـضح و  زاتمم  تیعقوم  هب  نایـسابع  تداسح  - 2 ار .»

يدرد تسا -  فورعم  هک  روطناـمه  تداـسح -  دـننک و  بسک  مدرم  ناـیم  یتیبوبحم  نیرتمک  دـندوب  هتـسناوتن  دوب و  ساـبع  ینب  تسد 
یگریت رد  ار  ناشیا  اذـل  تشادـن  ار  ماما  تیبوبحم  لمحت  نانآ  گنت  هنیـس  دـنکیم . گرزب  یجنر  راچد  ار  مدرم  هک  نوعاط  نوچ  تسا 

رب نایولع  نکفارب  ناینب  ياـهمایق  - 3 دننک . هجنر  ار  ناشیا  ات  دندربیم  راک  هب  نوگانوگ  ياهدـنفرت  دـندرزآیم و  زور  ییانـشور  بش و 
ياههمانرب يارجا  مالـسا و  رد  یـسایس  تلادـع  نتخاـس  ققحم  تهج  رد  شـالت  هلـسلس و  نیا  لیکـشت  زاـغآ  زا  یـسابع  تموکح  دـض 

تکوش تبیه و  نتخیرورف  بجوم  دوب و  هتفرگ  رارق  لفاحم  تاـقبط و  عیمج  لابقتـسا  دروم  هک  هعماـج -  رد  نآ  یعاـمتجا  يداـصتقا و 
هب تبـسن  ار  نایـسابع  هنیـس  اهمایق  نیا  دوب . هدش  دادیم -  رارق  يدوبان  طوقـس و  هناتـسآ  رد  ار  تلود  هک  يدـیدش  ياهناکت  تموکح و 

یعیبط دـنزادرپب . نایولع  مامت  تشادزاب  بیقعت و  هب  دـندوب  هداد  روتـسد  دوخ  نارودزم  نارومأم و  هب  نانآ  دوب و  هتخاـس  هنیکرپ  ناـیولع 
رامـش هب  دوخ  رـصع  رد  ناناملـسم  ماـما  ناـیولع و  گرزب  اریز  ددرگ  لـمحتم  ار  بئاـصم  اـهتنحم و  نیرتشیب  ماـما  ناـیم  نیا  رد  هک  دوب 

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


رخآ ياهزور  زا  نخـس  هب  میدرگیمزاب  اـجنیا  رد  دـشیم . ماـما  هب  نایـسابع  يزوتهنیک  بجوم  هک  دوب  یلماوع  زا  یخرب  اـهنیا  تفریم .
هحفص 271 ] مالسلاهیلع [ .-  يرکسع -  نسح  ماما  یگدنز 

يدهم ترضح  تماما  رب  صن 

حتاف وا  تسا . هدـش  بوکنم  رامثتـسا  متـس و  یگدرب ، غوی  ریز  هک  تسا  یتیرـشب  هکلب  مالـسا  دـیما  اهنت  هن  مالـسلاهیلع -  يدـهم -  ماـما 
یخزود هب  ار  یگدـنز  هک  يدـساف  ياهماظن  تاداقتعا و  لاگنچ  زا  ار  اهتلم  اهتما و  دـنکیم و  دازآ  ار  ناـسنا  هدارا  هک  تسا  یگرزب 

مالـسا تازجعم  زا  گرزب  ياهزجعم  شیگدنز  لحارم  همه  مالـسلاهیلع -  يدهم -  ماما  دشخبیم . ییاهر  دناهدرک  لدـبم  ریذـپان  لمحت 
نتفای تسد  لابند  هب  یسابع  تموکح  ياهورین  اریز  تشاد  ناهنپ  یـسوم  ترـضح  تدالو  نوچ  ار  وا  تدالو  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدوب 

نایب ناشیا و  روهظ  هک  روطناـمه  تسا  هزجعم  زین  ددـعتم  ياهلـسن  یط  ترـضح  ینـالوط  رمع  دوب . راوشد  رایـسب  طیارـش  دـندوب و  وا  هب 
هب دنک . اطع  اهبنارگ  یناغمرا  تیرـشب  هب  شروهظ  اب  دنوادخ  هجرف .-  یلاعت  هللا  لجع  تسا -  يرگید  يهزجعم  مالـسا ، ناشخرد  ماکحا 

: مینکیم لقن  ار  يدهم  ماما  ناشدنزرف  تماما  رب  لاد  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  زا  لوقنم  تایاور  صوصن و  زا  یخرب  لاح  ره 
زا هک  هشیدنا  نیا  اب  مدیسر  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  تمدخ  : » هک دنکیم  تیاور  هقث  يرعشا  دیعس  نب  قاحـسا  نب  دمحا  - 1

لاعتم دنوادخ  قاحسا ! نب  دمحا  يا  دومرف : همدقمیب  ترـضح  مدش  لخاد  هکنیمه  منک ، لاؤس  ناشیا  فلخ  نیـشناج و  يهرابرد  ناشیا 
، دـنکیم رود  نیمز  لها  زا  ار  الب  وا  هلیـسو  هب  دراذـگیمن . تسا و  هتـشاذگن  یلاخ  دوخ  تجح  زا  ار  نیمز  تمایق  مایق  ات  مدآ  تقلخ  زا 

تعرـس هب  ناـشیا  تسیک ؟ امـش  زا  سپ  ماـما  هفیلخ و  هللا ! لوسر  نباـی  مدرک : ضرع  دـنایوریم . ار  نیمز  تاـکرب  دـنارابیم و  ار  ناراـب 
تـشاد دوخ  هناش  رب  دوب -  هدراهچ  بش  هام  نوچ  شراسخر  هک  هلاس -  هس  یکدوک  هک  یلاح  رد  سپـس  دـش و  هناخ  لـخاد  تساـخرب ،

ناشن وت  هب  ار  مرـسپ  نیا  هحفـص 272 ] زگره [  یتسه . یمارگ  شیاهتجح  دـنوادخ و  دزن  هکنیا  هن  رگا  دـمحا ! يا  دومرف : دـش و  جراـخ 
هکنآ زا  دعب  درک  دهاوخ  يربارب  تلادع و  زا  راشرس  ار  نیمز  تسا ، هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  هینک  مه  مانمه و  وا  مدادیمن .

زج نآ  رد  هک  درک  دهاوخ  یتبیغ  مسق  ادخ  هب  تسا . نینرقلاوذ  رـضخ و  دننام  تما  نیا  رد  وا  دـمحا ! يا  دـشاب . هدـش  متـس  ملظ و  زا  رپ 
. دـش دـنهاوخ  كاله  همه  تسا ، هداد  وا  جرف  رد  لیجعت  يارب  اعد  قیفوت  هتخاـس و  ناشراوتـسا  شتماـما  هب  داـقتعا  رب  دـنوادخ  هک  اـهنآ 

يهدـنریگ نیمز و  رد  هللاۀـیقب  نم  : » تفگ دـمآ و  نابز  هب  كدوک  سپ  دریگ . مارآ  مبلق  نادـب  ات  تسا  دوجوم  یتمالع  ایآ  مدرک : ضرع 
يادرف مدش . صخرم  ترضح  رضحم  زا  نامداش  دونـشخ و  مه  نم  تسین .» لیلد  هب  يزاین  ندید  زا  سپ  متـسه و  ادخ  نانمـشد  زا  ماقتنا 

نینرقلاوذ رـضخ و  رد  يراج  تنـس  سپ  مدش  لاحـشوخ  رایـسب  يداهن  تنم  نم  رب  هکنیا  زا  مدرک : ضرع  متـشگزاب و  ماما  دزن  زور  نآ 
ادـخ هب  يرآ  دومرف : دـشکیم ؟ لوط  یلیخ  ناـشیا  تبیغ  اـیآ  هللا ! لوسر  نب  اـی  مدرک : ضرع  ینـالوط . تبیغ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟

ناشیا زا  دنوادخ  هک  دنام  دـنهاوخ  یقاب  یهورگ  اهنت  دـندرگیمزاب و  ناشداقتعا  زا  نآ  هب  نادـقتعم  رتشیب  هک  دـشکیم  ازارد  هب  ردـقنآ 
زا يرما  نیا  دـمحا ! يا  دـشاب . هدرک  ناشدـیؤم  دوخ  حور  اب  دـشاب و  هتـشاگن  ناـشبلق  رد  ار  ناـمیا  دـشاب و  هتفرگ  اـم  تیـالو  رب  یقاـثیم 
رد ام  اب  ات  شاب  نارازگـساپس  زا  راد و  ناهنپ  ار  نآ  ریگرب و  متفگ  وت  هب  ار  هچنآ  تسادخ  بیغ  زا  یبیغ  تسادـخ و  زا  يرـس  تسادـخ ،
رب شیگدنز  نایاپ  ات  نیمز  رد  ناسنا  تقلخ  ودب  زا  لاعتم  دـنوادخ  الوا : زا : دـنترابع  ثیدـح  نیا  يهدـمع  تاکن  [ . 560 «. ] یشاب نییلع 

ییاهتجح ایصوا ، نالوسر و  ناربمایپ ، زا  دناهدرک  تابثا  ار  نآ  ناملکتم  تسا و  یلقع  ياهدعاق  هک  فطل  يهدعاق  هحفص 273 ] ساسا [ 
تکاله هب  سک  ره  دشاب و  هنیب  اب  دنامیم  هدنز  هک  ره  ات  دنکیم  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  نانآ  نییعت  نداتـسرف و  اب  درامگیم و  مدرم  رب 

ادخ تجح  دوجو  رد  هتبلا  دشاب . هتـشاد  تجح  ناگمه  رب  دنوادخ  هکلب  دـشابن  یتجح  ادـخ  رب  ار  یـسک  دـشاب و  هنیب  ساسا  رب  دـسریم 
جورخ اب  تیناسنا  ایناث : نیمز . تاکرب  ندمآرب  ندـییور و  ناراب و  شزیر  نیمز ، لها  زا  الب  عفد  هلمج  زا  تسا  يددـعتم  تاکرب  دـئاوف و 
دهاوخ يربارب  تلادع و  زا  راشرـس  ار  نیمز  هکنآ  هلمج  زا  تفای . دـهاوخ  تسد  ياهدـنزرا  ياهدرواتـسد  هب  مالـسلاهیلع -  رظتنم -  ماما 
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ماما رمع  لاعتم  دـنوادخ  اثلاث : تساهبنارگ .! تیرـشب  يارب  ردـقچ  ناغمرا  کی  نیمه  دـشاب و  هدـش  رپ  ملظ  متـس و  زا  هکنآ  زا  سپ  درک 
دادـتما ار  نینرقلاوذ  رـضخ و  رمع  هک  روطنامه  تسین  راوشد  راـگدرورپ  يارب  راـک  نیا  تسا و  هدرک  ینـالوط  ار  مالـسلاهیلع -  رظتنم - 

اهنت دـیامزآیم و  مالـسلاهیلع -  رظتنم -  ماما  دوخ  نید  رـصان  یلو و  ینالوط  تبیغ  اب  ار  ناگدـنب  لاعتم  دـنوادخ  اـعبار : تسا . هدیـشخب 
ثیدح تاکن  زا  یخرب  دراوم ، نیا  دنـشاب . هتـشاد  نئمطم  یبلق  راوتـسا و  ینامیا  هک  دمآ  دـنهاوخ  نوریب  زارفارـس  ناحتما  نیا  زا  یناسک 

زا هک  مدوب  يرکـسع  ترـضح  دزن  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  يرمعلا  نامثع  نب  دـمحم  راوگرزب  يهقث  - 2 دوب . ـالاب  فیرش 
ره ددرگیمن و  یهت  ادـخ  تجح  زا  نیمز  زگره  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هدـش  لـقن  ترـضح  راوگرزب  ناردـپ  زا  هک  یتیاور  هراـبرد  ناـشیا 

تـسا قح  تسرد و  تیاور  نیا  داد  خـساپ  ترـضح  دـندرک . شـسرپ  تسا  هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوـخ  ناـمز  ماـما  سک 
امـش زا  سپ  ماما  تجح و  سپ  هللا ! لوسر  نب  ای  درک : شـسرپ  یـصخش  ناهگان  تسا . هحفـص 274 ] قح [  تسرد و  زور  هک  روطناـمه 

. تسا هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دریمب  دسانـشن و  ار  وا  سک  ره  تسا . نم  زا  سپ  تجح  ماـما و  دـمحم  مرـسپ  دوـمرف : ترـضح  تسیک ؟
تقو ناگدـننک  نییعت  دـندرگیم و  كاله  هابت و  نایوگ  هواـی  دـنوشیم ، ناریح  نـالهاج  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  هک  دیـشاب  هاـگآ 

رد هفوـک  فـجن و  رد  شرـس  يـالاب  دـیپس  ياـهمچرپ  هک  مـنیبیم  ار  وا  ییوـگ  درک و  دـهاوخ  جورخ  سپـس  دـنیوگیم . غورد  جورخ ،
: دومرف مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  - 3 تسا . نیشیپ  ثیدح  نوچ  شدافم  نومضم و  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  [ . 561 « ] دنزازتها

سک نیرتهیبش  قالخا ، تقلخ و  رد  داد . مناشن  ار  نم  زا  دعب  ماما  نیـشناج و  هکنآ  ات  دربن  ناهج  زا  ارم  هک  ار  يادخ  ساپـس  شیاتـس و  »
متـس ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  ات  دزاسیم  رهاظ  ار  وا  سپـس  دنکیم  ظفح  تبیغ  نارود  رد  ار  وا  دـنوادخ  تسا . مرکا  ربمایپ  هب 

دولوم ندـید  زا  ار  دوخ  ناوارف  یلاحـشوخ  ثیدـح  نیا  رد  مالـسلاهیلع -  ماـما -  [ . 562 « ] دنک يربارب  تلادـع و  زا  راشرـس  تسا  هدـش 
رب قالخا  مراکم  رد  هک  تسا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  هب  صخـش  نیرتکیدزن  تریـس  تروص و  ییاـبیز  رد  هک  شراوگرزب 

مالسلاهیلع يرکسع -  نسح  ماما  هک  مدینش  : » دیوگیم يدادغب  رفعج  نب  یـسوم  - 4 درادیم . زاربا  تسا -  هتفرگ  یـشیپ  ناربمایپ  رگید 
ربمایپ زا  سپ  ناماما  هب  هکنآ  دیشاب  هاگآ  دیاهدرک . فالتخا  نم  نیـشناج  فلخ و  رد  نم  زا  سپ  هک  منیبیم  ار  امـش  ییوگ  دومرفیم : - 
لوسر توبن  نکیل  دشاب  هتفریذپ  ار  ناربمایپ  همه  توبن  هک  تسا  یسک  هحفص 275 ] دننام [  ددرگ  رکنم  ار  مرسپ  تماما  اما  دشاب  دقتعم 
راکنا نوچ  ام  نیرخآ  راکنا  تساـم و  نیتسخن  دـننام  اـم  نیرخآ  زا  تعاـطا  يوریپ و  اریز  دـشاب  رکنم  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا - 

ظفح درادهگن و  شیادخ  هکنآ  رگم  دش  دنهاوخ  لزلزتم  مدرم  نآ  رد  هک  تسا  ینالوط  یتبیغ  ار  مدنزرف  هک  دیـشاب  هاگآ  تسام . نیلوا 
 - مالـسلاهیلع رظتنم -  ماما  ناشراوگرزب  دنزرف  تماما  رب  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  زا  لوقنم  رابخا  یخرب  اهنیا  [ . 563 « ] دنک
اذل تفاتـش ، دنهاوخ  تسود  رادید  هب  درک و  دنهاوخ  تلحر  يدوزب  هک  دندش  ربخ  اب  بیغ  هدرپ  سپ  زا  ماما  جورع : يارب  یگدامآ  دوب .
ردام تسب .»... مهاوخ  رب  تخر  نآ  رثا  رب  هک  تفرگ  دـهاوخارف  یترارح  ارم  لاس 260  رد  : » ناشردام يارب  بلطم  نایب  هب  دـندرک  عورش 
سپ تسا ، یندش  ادخ  نامرف  : » دومرف ناشیا  يرادلد  يارب  ماما  دومن ، زاغآ  نتسیرگ  درک و  یباتیب  تشگ و  لاح  ناشیرپ  نانخس  نیا  زا 

[ . 564 . ] داتفا قافتا  لاس 260  رد  هعجاف  دندوب ، هتفگ  ترضح  هک  هنوگنامه  نکم »... یباتیب 

ماما تداهش 

نتشاد مدقم  ماما و  هب  مدرم  تاقبط  عیمج  مارتحا  زا  هک  وا  دندروآ . دمتعم »  » یسابع توغاط  دزن  ار  مالسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما 
هب ار  ناشیا  تفرگ  میمـصت  دوب ، هدش  هنیک  زا  لامالام  ترـضح  لئاضف  ندینـش  زا  دوب و  هدمآ  گنت  هب  نایـسابع  نایولع و  مامت  رب  ناشیا 
 ] درد و همه  اب  اما  دندش ، يرتسب  ناشیا  تشگ و  هجنر  ترـضح  ندب  نآ ، رثا  رب  هک  دناروخ  ماما  هب  هدنـشک  يرهز  اذل  دـناسرب . تداهش 

[ . 565 . ] دندرک راذگاو  دنوادخ  هب  ار  دوخ  راک  هناروبص  ینامسج  مالآ  هحفص 276 ]
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تموکح ساره 

زا نارادمتلود  دامتعا و  دروم  دارفا  زا  نت  جـنپ  هب  دـمتعم  دـش ، كانمیب  ترـضح  یتمالـس  نداتفا  رطخ  هب  زا  تدـش  هب  یـسابع  تموکح 
. دـنناسرب وا  هب  دـتفایم  یقافتا  ره  دـنهد و  رارق  اهدادـیور  مامت  نایرج  رد  ار  وا  دـشاب و  ماما  هناخ  رد  هتـسویپ  داد  روتـسد  ریرحن »  » هلمج
رب دعب  زور  ود  ددرگ ! ربخ  اب  ناشیا  ینامسج  لاح  زا  ات  درک  ترضح  زا  رـصع  حبـص و  دیدزاب  لوؤسم  ار  ناکـشزپ  زا  میت  کی  نینچمه 

[ . 566 . ] دننامب ناشیا  يهناخ  رد  دننکن و  كرت  ار  ناشیا  داد  روتسد  ناکشزپ  هب  ترضح  لاح  ندش  تخس  رثا 

نیرب سودرف  يوس  هب 

، ادخ دای  هب  ترضح  دشیم . کیدزن  ناشیا  هب  ناباتش  گرم  دندش . دیمون  ناشیا  زا  ناکـشزپ  تشگ و  تخـس  مالـسلاهیلع -  ماما -  لاح 
يراج ناشنابز  رب  ادخ  تایآ  دندش و  هجوتم  هلبق  فرط  هب  دـندوب . یهلا  تحاس  هب  برق  راتـساوخ  دـندوب و  لوغـشم  نآرق  توالت  اعد و 

رارق يدـنوادخ  هکئالم  لابقتـسا  دروم  يزیزع  نیرتهب  ناـنوچ  درک و  زاورپ  نامـسآ  هب  ناشدـننامیب -  رهطم و  حور  ناـشحور -  هک  دوب 
ناریقف نافیعض و  نامیتی ، هب  هک  یحلـصم  توسک و  شیپ  ربهر ، نانآ  دوب . زور  نآ  ناناملـسم  يارب  هعجاف  نیرتگرزب  ماما  گرم  تفرگ .

. ] تساخرب نامسآ  هب  يولع  نادرم  نانز و  هیوم  هیرگ و  يادص  دش و  دنلب  ماما  هناخ  زا  هحیص  دندوب . هداد  تسد  زا  تشاد  مامت  یهجوت 
هحفص 277 ]

نفک لسغ و 

ناشیا دسج  رب  داتفا و  ولج  دمتعم  روتـسد  هب  لکوتم  دنزرف  یـسیعوبا  دندروآ . زامن  يارب  دندرک و  نفک  دـنداد . لسغ  ار  ماما  كاپ  رکیپ 
تارادا ناسیئر  ناوید ، ناریبد  هاپـس ، نارادرـس  نایـسابع  نایولع و  هب  دز و  رانک  ماما  راسخر  زا  ار  نفک  زامن  ناـیاپ  زا  سپ  دـناوخ . زاـمن 

یعیبط گرم  هب  هک  تسا  مالسلامهیلع -  اضرلا -  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیا  : » تفگ داد و  ناشن  ناکـشزپ  نایـضاق و  یتلود ،
هدرپـس ناـج  ناکـشزپ ، نایـضاق و  نیا  ینـالف و  ینـالف و  دـننام  داـمتعا  دروم  دارفا  نینمؤملاریما و  نارازگراـک  ربارب  رد  دوخ و  رتـسب  رد 

[ . 567 . ] دناشوپ ار  ناشیا  فیرش  يهرهچ  سپس  تسا .»!

ناگدننک عییشت 

تالحم یتلود و  تارادا  دنتفاتش . ماما  هناخ  يوس  هب  نالان  نایرگ و  ناناملسم  درک . دوخیب  دوخ  زا  ار  ارماس  هقعاص  نوچ  رابتـشهد  ربخ 
رگید ار  یعییشت  نینچ  رهش  نیا  خیرات  زگره  [ 568 . ] دوب هدش  اپ  هب  ارماس  رد  تمایق  ییوگ  دندش . هتسب  اهرازاب  دنتـشگ و  لیطعت  يراجت 

زا ترسح  اب  دندرکیم و  يروآدای  ار  ترضح  لئاضف  هک  یلاح  رد  نوگانوگ  ياهشیارگ  اب  فلتخم  تاقبط  زا  مدرم  همه  دیدن . دوخ  هب 
سدقم رکیپ  لزنم : نیرخآ  دندرک . تکرـش  عییـشت  مسارم  رد  دنتفگیم ، نخـس  دوب  هدش  ناناملـسم  هجوتم  هک  یتراسخ  ناشیا و  نادقف 

 - مالسلاامهیلع يداه -  ماما  شردپ  رانک  رد  ناشلزنم  رد  ار  ناشیا  دندروآ و  يدبا  هاگمارآ  هب  میظعت  ریبکت و  هوبنا  نایم  رد  ار  ترـضح 
ار هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  رگج  يهراپ  یمالسا و  تلاسر  تاحفص  زا  یناشخرد  هحفص  نآ  اب  دندرک و  نفد  هحفص 278 ] ] 

سدـقم نکاما  هعیلط  رد  تسا و  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  نانآ  ناربهر  نیملـسم و  ناماما  زا  هدراهچ  بش  هام  ود  ارماـس  دـندرپس . كاـخ  هب 
. تسا تیبلها  ناگتخابلد  زا  ولمم  هشیمه  اجنآ  دننکیم و  هاگراب  ود  نیا  دصق  یگتفیـش  اب  ناهج  فلتخم  طاقن  زا  ناناملـسم  دراد . رارق 
، شناردپ ياهروگ  ترایز  هب  تفگ  وا  هب  ناریزو  زا  یکی  نآ  زا  سپ  تفاتـش . دـقرم  ود  نیا  ترایز  هب  یـسابع  هفیلخ  هللا ، نیدـل  رـصانلا 
تفاثک و تدـش  زا  دـناهتفرگ و  اج  نآرد  ناغاز  تسا و  کیرات  دـید  تفر  ناـنآ  روبق  لـحم  هب  تفریذـپ و  وا  دورب . زین  یـسابع  ياـفلخ 
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، یلاوما جرخ  اب  دنک و  تمه  اجنآ  ینادابآ  هب  تساوخ  هفیلخ  زا  ریزو  تسا . نانآ  يرگمتس  يایوگ  تسا و  هدش  لدب  نادهلابز  هب  يدیلپ 
سوسفا تفگ : داد و  وا  هب  عقاو  رب  ینتبم  نکـشنادند و  یباوج  رـصان  دننک . دصق  زین  ار  اجنآ  نارئاز  ات  دـهد  ناماس  ار  اجنآ  هتفـشآ  عضو 
ینادیم يرآ - . يدرک - .؟ هجوت  راهطا  ناماما  روبق  ییافوکش  هب  ایآ  نینمؤملاریما - .؟ يا  ارچ ، تسا . هجیتنیب  درادن و  يدوس  نیرتمک 

ره یلو  تسا  راگدنام  تسادخ  يارب  هچنآ  دنوادخ و  هب  ناراوگرزب  نیا  دندش و  لصتم  ناطیـش  هب  مناردـپ  هن - . تسیچ - .؟ رد  توافت 
 ] ياهدامن هشیمه  يارب  ناماما  دقارم  ریذپان . دیدرت  تسا  یتقیقح  نخس  نیا  [ . 569 . ] تسا یندشدوبان  یناف و  دشاب  ناطیش  هب  قلعتم  هچ 

دندوب و هداتسیا  ربق  رانک  رب  ماما  ردارب  رفعج  نایسابع و  يولع ، تاداس  لاح ، ره  هب  دنراد . شود  رب  ار  یگنادواج  تمظع و  هحفص 279 ]
مدرم سپس  دندرکیم . رکشت  مدرم  زا  زین  نانآ  دندرکیم . يدردمه  راهظا  دندمآیم و  ییوگ  تیلست  هب  هتـسد  هتـسد  رادازع ، ياههدوت 
جوا رد  یگدـنز و  هناتـسآ  رد  ماما  مالـسلاهیلع :-  ماما -  رمع  دـندش . هدـنکارپ  ماما  نادـقف  زا  ریذـپان  فصو  یهودـنا  رادـغاد و  یبلق  اب 

لاس [ 571  ] لوالاعیبر هام  متـشه  رد  مالـسلاهیلع -  يرکـسع -  نسح  ماما  تافو : لاس  [ . 570 . ] دنتـشذگ رد  یگلاس  رد 28  ییافوکش ،
میربیم . نایاپ  هب  ار  مالسلاهیلع -  يرکسع -  نسح  ماما  یناگدنز  زا  نخس  اج  نیا  رد  [ . 572 . ] درک تلحر  ناهج  زا  260 ه 

یقرواپ

. ادومع حابصلا  قلف  نم  ارون و  یحضلا  سمش  نم  هیلع  نأک  بسن  [ 1]
. رارکلا رهطلا و  لوتبلا  نیب  مهومس  مهراخف و  بابق  تبرض  راتخملا  فئالخ  ةارسلا  مه  مهفصوب و  نوح  داملا  لوقی  اذام  [ 2]

تسا هدش  رشتنم  رـشان ، نیمه  طسوت  ملق و  نیمه  اب  نآ  همجرت  هک  لیلحت » ۀسارد و  مالـسلاهیلع -  يداهلا -  یلع  مامالا  ةایح   » باتک [ 3]
(. مجرتم )

. تازجعملا نویع  [ 4]
. هعیشلا نایعا  [ 5]
. یفاک لوصا  [ 6]

نیا تسا -  يرکسع  نسح  ماما  روظنم  داب -  كاپ  هیبون »  » نز دنزرف  يادف  مناج  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  ص 39 . ۀیولعلا ، ۀلسلسلارس  [ 7]
هیلع و هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  یلعف ) نادوس  رد   ) رـصم بونج  رد  تسا  یعیـسو  نیمزرـس  هبون :» . » تسا هدمآ  نیرحبلا  عمجم  رد  ثیدح 

بلطم لیـصفت  يارب  دنک » باختنا  يردارب  هب  ار  یـسک  هبون  یلاها  زا  درادن  يردارب  سک  ره  : » تسا هدومرف  هدوتـس و  ار  نآ  مدرم  هلآ - 
ص 309. ج 5 ، نادلبلا ، مجعم  كر :

ص 37. ج 50 ، راونألاراحب ، [ 8]
ص 315. داشرالا ، [ 9]

. عیارشلا للع  ص 86 و  مامالاۀفحت ، ص 2 . باسنالا ، رحب  ص 117 . لودلا ، رابخا  [ 10]
. جحلا باتک  ماکحالا ، رهاوج  [ 11]

. عیارشلا للع  ص 48 و  ج 2 ، ءادفلایبأ ، خیرات  ص 35 . ج 50 ، راونالاراحب ، [ 12]
ص 39. هیولعلا ، ۀلسلسلارس  ص 32 و  ج 3 ، ةرهازلا ، موجنلا  [ 13]

ص 373. ج 5 ، ریثانبا ، لماکلا  ص 86 و  فارشالا ، بحب  فاحتالا  ص 117 . لودلا ، رابخا  ص 2 . باسنالارحب ، [ 14]
ص 45. ج 7 ، یناتسب ، فراعملاةرئاد  [ 15]

ص 32. ج 3 ، ةرهازلا ، موجنلا  ص 86 و  مانالاۀفحت ، ص 2 . باسنالارحب ، ص 117 . لودلا ، رابخا  [ 16]
ص 2. باسنالارحب ، ص 117 و  لودلا ، رابخا  [ 17]
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ص 2. باسنالارحب ، [ 18]

ص 2. باسنالارحب ، [ 19]
(. تسا هدمآ  صلاخلا  رگید ، بتک  لودلارابخا و  رد  و   ) ص 236 ج 50 ، راحب ، ص 87 . مانالاۀفحت ، [ 20]

ص 87. مانالاۀفحت ، [ 21]

ص 87. مانالاۀفحت ، [ 22]
ص 154. مالکلا ، ةرهوج  [ 23]

ص 259. ج 1 ، راحبلاۀنیفس ، [ 24]
ص 326. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 25]

ص 117. لودلا ، رابخا  ص 238 و  ج 50 ، راحب ، [ 26]
ص 68. فارشالا ، بحب  فاحتالا  [ 27]

هیآ 115. نمؤم ، هروس  [ 28]
ص 45. ج 7 ، یناتسب ، فراعملاةرئاد  ص 155 و  مالعالا ، ةداسلا  حدم  یف  مالکلا  ةرهوج  [ 29]

ص 295. ق 3 ، ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  [ 30]
(. یطخ يهخسن   ) بسنلا یف  يدجملا  [ 31]

. يدجملا [ 32]
. یفاک لوصا  [ 33]

. داشرالا [ 34]
. یسوط خیش  ۀبیغلا  [ 35]

.12 ص 13 -  يداهلا ، یلع  مامالا  نب  دمحم  رفعجوبا ، [ 36]
هیآ 13. فرخز ، يهروس  [ 37]

ص 259. ج 1 ، راحبلاۀنیفس ، [ 38]
ص 401. ج 4 ، بقانملا ، [ 39]

لک هتدف  یـسفن  تلق  لیلع  وضن  مامالا  لیق  نیح  ءاورعلا  دراوم  ینترتعا  يداؤف و  تدآو  یب  ضرالا  تدام  ص 336 : يرولا ، مالعا  [ 40]
ءاودالا یسآ  تنا  ءادلا  مسح  مامالا  تنا  مقسلا و  ءادلاب و  تینم  نا  ابجع  ءامـسلا  موجن  هل  تراغ  لتعاو و  کلالتعال  نیدلا  ضرم  ءادفلا 

. ءایحالا تاومالا و  ییحم  ایندلا و  نیدلا و  یف 
ص 171. ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 41]
ص 171. ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 42]

مه يرگید  لاوقا  هتبلا   ) دـش عقاو  لاس 254 ه  رخآلا  يدامج  نایاپ  هب  هدنام  زور  جـنپ  هبنـشود  رد  مالـسلاهیلع -  يداه -  ماما  تافو  [ 43]
ص 169. ج 4 ، بهذلا ، جورم  و  ص 150 . راصبالارون ، ص 174 . ج 3 ، همغلا ، فشک  ر ك : تسا ) هدش  لقن 

.230 ص 231 -  مالسلاهیلع -  يداه -  ماما  یناگدنز  [ 44]
نم تجرخا  اهلازلز و  تلزلز  انزح  ضرالا  ج 50 ص 314 : راونالاراحب ، ص 55 و  رشع ، ینثالا  همئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  [ 45]

یجتری نم  هدعب  اهلامآ و  يدهلا  عایـشا  كردت  دـمحمیبا  يداهلا  نسحلاب  اهلاثما  انل  هللا  علطی  اهکلف و  یف  تلفا  موجن  رـشع  اهلاقثا  عزج 
رـشع یناثب  تلآ  ةرـشع  يدـحا  نمحرلا  جـجح  ای  اهلاطتـسا  نم  هللا  لبقی  یتلا ال  قحلا  لوطلا  نیتبیغلاوذ  اهلازجا  الفلا  باوج  لظی  هعولط 
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. اهلامآ
ص 2. باسنالارحب ، [ 46]

ص 236. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 47]
ص 227. ۀمامالا ، لئالد  [ 48]

.62 ص 63 -  تاوعدلا ، جهم  [ 49]
.277 ص 278 -  تاوعدلا ، جهم  [ 50]

ص 261. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 51]
 - ص 278 ج 3 ، رداص ، راد  ط  نادلبلا ، مجعم  تسا . هدش  هتفگ  زین  دادغب  دوخ  تسا و  دادغب  رانک  دوشیم  هتفگ  هک  ییاج  ءاروس : [ 52]

م.
ص 200. ج 3 ، همغلا ، فشک  [ 53]
ص 202. ج 3 ، ۀمغلا ، فشک  [ 54]

ص 308. ج 2 ، يذمرت ، حیحص  [ 55]
ص 19. ج 2 ، دادغب ، خیرات  ص 43 و  ج 2 ، مکاح ، كردتسم  ص 168 . ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  [ 56]

.22 ص 23 -  تایمشاهلا ، [ 57]
یـسرم انلا س و  أطخا  ام  باب  نیبیـصملا  ماکحالا و  يرع  یف  روجلا  نم  نی  دـیعبلا  يدـن و  نم  نیبیرقلا  : 22 صب 23 -  تایمشاهلا  [ 58]
ةالولاو ماتیالا  نضاوح  يوأمف  سانلا  لحما  نا  نیذلا  ثویغلا  مارـضب و  هدوق  مارـض و  فل  نا  برحلا  یف  ةافکلا  ةامحلاو  مالـسالا  دـعاوق 

یف لدـعلا  یلماک  نزولا  یحجار  ماغوالاب  نیکردـملا  هبیرلا و  يذ  ءادـلل  ةافـشلا  ةاسالاو  مامت  وا  ضهجمب  اـنتتا  قو  رط  نا  رمـالل  ةاـفکلا 
. مادقلا لوا  یف  امیدق  اثیدح و  ثیدحلا  یف  سانلا  اولضف  ماظعلا  رومالاب  نیبلم  ةریسلا 

ص 325. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 66 و  غابصنبا ، همهملا /  لوصفلا  [ 59]
ص 324. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 60]

هیآ 115. هبوت ، هروس  [ 61]

هیآ 106. هرقب ، هروس  [ 62]
ص 328. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 63]
ص 328. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 64]
ص 327. ج 1 ؛ یفاک ، لوصا  [ 65]
ص 55. ج 2 ، نیدلا ، لامکا  [ 66]
ص 55. ج 2 ، نیدلا ، لامکا  [ 67]

ص 368. يرولا ، مالعا  [ 68]
. كردم نامه  [ 69]

ص 50. ج 2 ، نیدلا ، لامک  [ 70]
لسلسم 2865. هرامش  نینمؤملاریما ، يهناخباتک  رد  یسکع  هخسن  ص 192 ، ج 6 ، نامزلا ، ةآرم  [ 71]

ص 153. راصبالارون ، [ 72]
ص 433. ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 73]
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ص 372. يرولا ، مالعا  [ 74]
هرامـش فرـشا ) فجن   ) نینمؤملاریما هناخباتک  یطخ  ياههخـسن  زا  یناجرج  یلع  نب  دمحم  هتـشون  ص 241  بقاـنملا ، یف  بقاـثلا  [ 75]

لسلسم 357.
ص 152. راصبالارون ، [ 76]

. همئالا بقانم  یف  میظنلا  ردلاو  ص 152  راصبالارون ، [ 77]
ص 435. ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 78]

لسلسم 2879. هرامش  نینمؤملاریما ، هناخباتک  یسکع  ياههخسن  زا  همئالا  بقانم  یف  میظنلا  ردلا  [ 79]
ص 375. يرولا ، مالعا  [ 80]

ص 374. يرولا ، مالعا  ص 437 و  ج 4 ، بقانملا ، [ 81]
ص 374. يرولا ، مالعا  [ 82]
ج 4 ص 438. بقانملا ، [ 83]

ص 436. ج 4 ، بقانملا ، [ 84]
ص 437. ج 4 ، بقانملا ، ص 375 و  يرولا ، مالعا  [ 85]

هیآ 53. رمز ، هروس  [ 86]

هیآ 48. ءاسن  هروس  [ 87]
. میظنلا ردلا  [ 88]

ص 375. يرولا ، مالعا  [ 89]
. هعیشلا نایعا  [ 90]

الا ةزجعم  ۀجح و  نییبنلا  هللا  صمق  ام  اصعلا و  دـیلا و  رحبلا و  قلف  یـسومک و  اهلک  ۀـمامالا  تایآ  هاطعأ  و  ص 372 : يرولا ، مالعا  [ 91]
. اصحفت لیلدلا و  ولتت  نا  رمالا  نم  هرصقف  كاذب  اباترم  تنک  نا  اصمق و  نییصولا 

تورث و رد  هک  اجنآ  ات  دـنتخاس  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  لکوتم  هژیو  هب  نایـسابع  دوب . لـصالا  ینایرـس  بیبط  لـیئربج ، نب  عوشیتخب  [ 92]
. ادخهد يهمانتغل  ص 138 و  ج 1 ، ءابطالا ، تاقبط  تشذگرد . لاس 256 ه . رد  دزیم . يربارب  سوک  نانآ  اب  ییاراد 

ص 261. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 93]

ص 325. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 94]

ص 327. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 95]
. داشرالا [ 96]

ص 272. همهملا ، لوصفلا  [ 97]
ص 421. ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 98]

ص 63. لوسرلا ، یعرف  یناث  بسن  یف  لوقملا  ةرهز  [ 99]
. صاوخلا ةرکذت  [ 100]

(. یسکع هخسن   ) ص 17 باسنالارحب ، [ 101]
م. دوب -  تاداس  صتخم  هک  یبقل  [ 102]

ص 172. ج 2 ، نانجلا ، ةآرم  [ 103]
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نآ رب  دـننک و  بصن  نآ  رب  هدرک  دابرپ  ار  کشم  دـنچ  دـندنب و  مه  هب  ار  اهنآ  هک  اهفلع  اهین و  اهبوچ و  زا  بکرم  ياهنوگ  قیاق  [ 104]
(. نیعم گنهرف   ) دننک هدافتسا  نآ  زا  قیاق  ياج  هب  دننیشن و 

ص 389. ج 1 ، ایلوالا ، تامارک  عماج  [ 105]
. بوبنا یلع  ابوبنا  حمرلاک  رباک  نع  ارباک  عباتت  فرش  [ 106]

.322 ص 324 -  ج 3 ، ۀمغلا ، فشک  [ 107]

ص 45. ج 7 ، یناتسب ، فراعملاةرئاد  [ 108]
ص 215. ج 2 ، یلکرز ، مالعا  [ 109]
ص 184. ج 2 ، سیلجلا ، ۀهزن  [ 110]

هیآ 126. هط ، هروس  [ 111]
هیآ 3. هدئام ، يهروس  [ 112]

هیآ 23. يروش ، يهروس  [ 113]
هیآ 38. دمحم ، يهروس  [ 114]

. هبوت هروس  هیآ 105  زا  سابتقا  [ 115]
همالع داتسا  يرئازج  دمحم  دیس  . 354 ص 357 -  یشک ، . 374 ص 377 -  ج 78 ، راونالاراحب ، . 484 ص 486 -  لوقعلا ، فحت  [ 116]
هرامـش نینمؤملاریما  يهناخباتک  رد  باتک  نیا  یطخ  هخـسن  تسا . هدروآ  ملکلا » عماوج   » دوخ باتک  رد  ار  هماـن  نیا  زا  یـشخب  یـسلجم 

. تسا دوجوم  لسلسم 427 
. توریب ءافولا ، ۀسسؤم  ص 317 ، ج 50 ، راونالاراحب ، [ 117]

هیآ 114. ءاسن ، يهروس  [ 118]

هیآ 128. فارعا ، هروس  [ 119]
.273 ص 274 -  ج 4 ، تانجلا ، تاضور  [ 120]

ص 273. ج 4 ، تانجلا ، تاضور  [ 121]
. لمآلا لما  [ 122]

ص 370. ج 78 ، راونالاراحب ، [ 123]

ص 372. ج 78 ، راونالاراحب ، [ 124]
ص 358. یشک ، [ 125]
ص 358. یشک ، [ 126]

. دراد دوجو  یگداتفا  اجنیا  رد  [ 127]
ص 224. میظنلا ، ردلا  [ 128]

. میظنلا ردلا  [ 129]
ص 225. میظنلا ، ردلا  [ 130]

ص 378. ج 78 ، ۀیمالسالا ، ۀبتکم  ط  راونالاراحب ، [ 131]
ص 372. ج 78 ، راونالاراحب ، [ 132]

. ءافولا ۀسسؤم  توریب ، ص 378 ، ج 75 ، راونالاراحب ، 50 و  ص 51 -  رطاوخلا ، هیبنت  یف  رظانلا  ۀهزن  [ 133]
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ص 338. ج 78 ، راونالاراحب ، [ 134]

ص 373. ج 78 ، راونالاراحب ، [ 135]
ص 43. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 193 و  ج 3 ، ۀمغلا ، فشک  [ 136]

ص 373. ج 78 ، راونالاراحب ، [ 137]
ص 663. ج 2 ، ۀینسلا ، سلاجملا  [ 138]

ص 51. رطاوخلا ، هیبنت  یف  رظانلا  ۀهزن  [ 139]
ص 489. لوقعلا ، فحت  [ 140]

. كردم نامه  [ 141]
ص 488. لوقعلا ، فحت  [ 142]

. كردم نامه  [ 143]
ص 489. لوقعلا ، فحت  [ 144]

. كردم نامه  [ 145]

. كردم نامه  [ 146]

. كردم نامه  [ 147]

. كردم نامه  [ 148]

. كردم نامه  [ 149]

. كردم نامه  [ 150]
ص 489. لوقعلا ، فحت  [ 151]
ص 489. لوقعلا ، فحت  [ 152]
ص 489. لوقعلا ، فحت  [ 153]
ص 489. لوقعلا ، فحت  [ 154]
ص 489. لوقعلا ، فحت  [ 155]

. كردم نامه  [ 156]
(. ثیدح کی  نمض  رد   ) ص 377 ج 75 ، راونالاراحب ، [ 157]
(. ثیدح کی  نمض  رد   ) ص 377 ج 75 ، راونالاراحب ، [ 158]
(. ثیدح کی  نمض  رد   ) ص 377 ج 75 ، راونالاراحب ، [ 159]
(. ثیدح کی  نمض  رد   ) ص 377 ج 75 ، راونالاراحب ، [ 160]
(. ثیدح کی  نمض  رد   ) ص 377 ج 75 ، راونالاراحب ، [ 161]

. كردم نامه  [ 162]

. كردم نامه  [ 163]

. كردم نامه  [ 164]

. كردم نامه  [ 165]

. كردم نامه  [ 166]
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. كردم نامه  [ 167]
ص 377. ج 75 ، راونالاراحب ، [ 168]
ص 378. ج 76 ، راونالاراحب ، [ 169]
ص 378. ج 75 ، راونالاراحب ، [ 170]
ص 378. ج 75 ، راونالاراحب ، [ 171]

. كردم نامه  [ 172]
ص 379. ج 75 ، راونالاراحب ، [ 173]
ص 380. ج 75 ، راونالاراحب ، [ 174]

. كردم نامه  [ 175]
ص 487. لوقعلا ، فحت  [ 176]
ص 487. لوقعلا ، فحت  [ 177]
ص 487. لوقعلا ، فحت  [ 178]

. كردم نامه  [ 179]
ص 486. لوقعلا ، فحت  [ 180]
ص 486. لوقعلا ، فحت  [ 181]
ص 487. لوقعلافحت ، [ 182]

ص 379. ج 75 ، راونالاراحب ، [ 183]
هیآ 32. رطاف ، هروس  [ 184]

.241 ص 242 -  یناجرج ، بقانملا /  یف  بقاثلا  [ 185]
هیآ 39. دعر ، يهروس  [ 186]

ص 209. ج 3 ، همغلا ، فشک  ص 242 و  بقانملا ، یف  بقاثلا  [ 187]
هیآ 4. مور ، هروس  [ 188]

هیآ 54. فارعا ، هروس  [ 189]
ص 210. ج 3 ، همغلا ، فشک  [ 190]

هیآ 172. فارعا ، هروس  [ 191]
ص 210. ج 3 ، همغلا ، فشک  [ 192]

هیآ 16. هبوت ، هروس  [ 193]
دمحمیبا ماـمالا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  : » تسا هدـش  پاـچ  قیقحت و  تاصخـشم  نیا  اـب  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  بوـسنم  ریـسفت  [ 194]

ثحب باـتک  نیا  رد  سدقملا 35 .» مق  مالـسلاهیلع ،)  ) يدهملا مامالا  ۀسردم  رـشن ، قیقحت و  مالـسلامهیلع ،)  ) يرکـسعلا یلع  نب  نسحلا 
م. تسا -  هدمآ  ریسفت  نیا  باستنا  تحص  مدع  ای  تحص  يهرابرد  یلصفم 

. هیقفلا هرضحی  نم ال  [ 195]
. جاجتحالا [ 196]

. نیدلا یفص  يارب  یکرک  هزاجا  [ 197]
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. هینملا [ 198]
. هخیشملا حرش  [ 199]

. بقانملا [ 200]
ص 285. ج 4 ، هعیرذلا ، [ 201]

. تشذگرد لاـس 270 ه  رد  تشاد  تموکح  هطخ  نآ  رب  هک  یلاـح  رد  دـش و  رهاـظ  لاس 250 ه ، هب  ناتـسربط  رد  داـیز  نب  نسح  [ 202]
(. ص 274 میدننبا ، تسرهفلا /  )

هیآ 109. فهک ، هروس  [ 203]
. مرامشب هحفص  تشگنارس و  منک  رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک  هیآ 27 : نامقل ، هروس  [ 204]

ص 173. ج 17 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 205]

ص 174. ج 17 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 206]
ص 159. كردم ، نامه  [ 207]

. لئاسلا حالف  [ 208]
.308 ص 309 -  ق 3 ، ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  [ 209]

. تسا هدش  فذح  تفگیم » لیئربج  هک  مدینش  دنگوس  ادخ  هب  : » ترابع نیا  ارهاظ  [ 210]
(. یسکع هخسن   ) ص 192 ج 6 ، نامزلا ، ةآرم  [ 211]

(. نیرحبلا عمجم  دجنملا و  . ) تسا رتیل )  2 دودح 5 /  ای   ) مرگ لداعم 2564  لطر  ره  [ 212]
ص 122. ج 1 ، بیذهتلا ، ص 195 و  ج 1 ، راصبتسالا ، ص 86 . ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 213]

م. سوماق - ) نیرحبلا و  عمجم  برالا ، یهتنم  . ) دنزاس دشاب ، اه  هشیب  رد  هک  مرک  یعون  هدرشفا  بآ  زا  هک  تسا  یگنر  [ 214]
ص 171. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 215]

ص 108. ج 2 ، راصبتسالاو ، ص 402  ج 1 ، بیذهتلا ، ص 98 . ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 216]
ص 272. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 217]

. ۀیصولا باتک  یقثولا ، ةورعلا  [ 218]
ص 272. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 219]

ص 44. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 220]
. ایاصولا ماکحا  هعیشلا ، لئاسو  [ 221]

ج 1 ص 18. جاهنملا ، ۀلمکت  ینابم  [ 222]
ص 106. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 115 و  ج 2 ، بیذهتلا ، [ 223]
ص 158. ج 2 ، بیذهتلا ، ص 153 و  ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 224]
ص 159. ج 2 ، بیذهتلا ، ص 153 و  ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 225]
ص 153. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 159 و  ج 2 ، بیذهتلا ، [ 226]

ص 153. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 227]
ص 153. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 159 و  ج 3 ، بیذهتلا ، [ 228]
ص 237. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 332 و  ج 2 ، بیذهتلا ، [ 229]
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ص 322. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 230]

ص 328. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 231]

ص 151. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 232]

ص 196. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 233]

ص 155. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 234]
ص 168. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 393 و  ج 2 ، بیذهتلا ، [ 235]
ص 371. ج 2 ، بیذهتلا ، ص 176 و  ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 236]

ص 169. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 237]
. یشاجن [ 238]

. یسوط لاجر  [ 239]
. یشک [ 240]

. یسوط لاجر  [ 241]

. یسوط لاجر  [ 242]

. یسوط لاجر  [ 243]
. یشک [ 244]

. یشاجن [ 245]
. یشک [ 246]

ص 303. ج 1 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 247]
. یسوط لاجر  [ 248]
. یسوط لاجر  [ 249]

. یشاجن [ 250]
. یسوط لاجر  [ 251]

. دووادنبا لاجر  [ 252]
. یشک [ 253]

. یسوط لاجر  [ 254]

. نادلبلا مجعم  [ 255]
. یشاجن [ 256]

. یسوط لاجر  [ 257]
. یشک [ 258]

. ۀجحلا باتک  یفاک ، لوصا  [ 259]
. یسوط لاجر  [ 260]

. یشاجن [ 261]
. یسوط لاجر  [ 262]
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هیآ 25. نارمع ، لآ  هروس  [ 263]
. یشک [ 264]

. یقرب لاجر  [ 265]
م. تسا -  هدمآ  هیرهاظ  ناگرزب  زا  لدب : هخسن  رد  [ 266]

م. ص 606 -  یمالسا ، فراعم  تایهلا و  تایبدا  يهدکشناد  دهشم ، هاگشناد  حیحصت  یشک ، یشاجن و  [ 267]
. یشک [ 268]

. یسوط لاجر  [ 269]
ص 329. ج 2 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 270]

. یسوط لاجر  [ 271]

. یسوط لاجر  [ 272]
ثیدحلا ج 2 ص 354. لاجر  مجعم  [ 273]

ص 354. ج 2 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 274]
. یسوط لاجر  [ 275]

. میاهدروآ موس  لصف  رد  ار  عیقوت  نتم  [ 276]
. یسوط لاجر  [ 277]

. یشک [ 278]
. یسوط لاجر  [ 279]
. یسوط لاجر  [ 280]
. یسوط لاجر  [ 281]
. یسوط لاجر  [ 282]

ص 293. ج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 283]
. یسوط لاجر  [ 284]
. یسوط لاجر  [ 285]
. یسوط لاجر  [ 286]
. یسوط لاجر  [ 287]
. یسوط لاجر  [ 288]
. یسوط لاجر  [ 289]
. نیدلا لامکا  [ 290]

ص 148. ج 5 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 291]
. یسوط لاجر  [ 292]
. یسوط لاجر  [ 293]

. یشک [ 294]
. یسوط لاجر  [ 295]

مالسلاهیلع يرکسع  نسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 277. ج 6 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 296]
. یسوط لاجر  [ 297]
. یسوط لاجر  [ 298]

. یقرب لاجر  [ 299]
ص 174. ج 1 ، باقلالا ، ینکلا و  [ 300]

لک هتدف  یسفن  تلق : لیلع  وضن  مامالا  لیق  نیح  ءاورعلا  دراوم  ینترتعا  يداوف و  تداو  یب  ضرالا  تدام  ص 366 : يرولا ، مالعا  [ 301]
ءاودالا یسآ  تنا  ءادلا  مسح  مامالا  تنا  مقـسلا و  ادلاب و  تینم  نا  ابجع  ءامـسلا  موجن  هل  تراغ  لتعا و  کلالتعال و  نیدلا  ضرم  ءادفلا 

. ءایحالا تاومالا و  یحم  این و  دلاو  نیدلا  یف 
. ملق نیمه  هب  ع )  ) يداه ماما  یناگدنز  یسررب  [ 302]

ص 176. ج 1 ، باقلالا ، ینکلا و  [ 303]
. يرحلاب هحاجن  رت  ول  هللا  هبلاط  نوکی  ارتو  نا  يرم  ریغ  یبنلا  محل  نا  ایب  هولک و  رهاط  ینب  ای  ص 9 : ج 11 ، يربط ، خیرات  [ 304]

ص 176. ج 1 ، باقلالاو ، ینکلا  [ 305]
. یسوط لاجر  [ 306]

. یشاجن [ 307]
. ثیدحلا لاجر  مجعم  [ 308]

. یسوط لاجر  [ 309]

. یسوط لاجر  [ 310]

. یسوط لاجر  [ 311]

. یسوط لاجر  [ 312]
. یشاجن [ 313]

. یسوط لاجر  [ 314]

. یسوط لاجر  [ 315]
. یشاجن [ 316]

.53 ج 10 ، مجعملا ، [ 317]
. یسوط لاجر  [ 318]

. یقرب لاجر  [ 319]
. یشاجن [ 320]

. یسوط لاجر  [ 321]

. یسوط لاجر  [ 322]
. یشاجن [ 323]

. یشک [ 324]
. یسوط لاجر  [ 325]

. یسوط خیش  ۀبیغلا /  [ 326]
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. مالسلاهیلع مامالا -  يأر  نم  ۀیمست  باب  یفاک ، لوصا  [ 327]
ص 267. ج 3 ، باقلالا ، ینکلا و  [ 328]
ص 268. ج 3 ، باقلالا ، ینکلا و  [ 329]

. یسوط لاجر  [ 330]

. یسوط لاجر  [ 331]

. یسوط لاجر  [ 332]

. یسوط لاجر  [ 333]
. یشک [ 334]

. یسوط لاجر  [ 335]
. یقرب لاجر  [ 336]

. ۀبیغلا [ 337]

. ۀبیغلا [ 338]
. یشک [ 339]
. یشک [ 340]

. یسوط لاجر  [ 341]
. یشاجن [ 342]

. ۀبیغلا [ 343]
. یسوط لاجر  [ 344]
. یسوط لاجر  [ 345]
. یسوط لاجر  [ 346]
. یسوط لاجر  [ 347]
. یسوط لاجر  [ 348]
. یسوط لاجر  [ 349]
. یسوط لاجر  [ 350]
. یسوط لاجر  [ 351]
. یسوط لاجر  [ 352]
. یسوط لاجر  [ 353]

ص 574. يوفطصم ، نسح  حیحصت  دهشم ، هاگشناد  تاراشتنا  ط  یشک ، لاجر  [ 354]
. یسوط لاجر  [ 355]

. یشاجن [ 356]
. یشک [ 357]
. یشک [ 358]
. یشک [ 359]
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. یسوط لاجر  [ 360]
. یشاجن [ 361]

. یسوط لاجر  [ 362]
. یفاک لوصا  [ 363]

. یسوط لاجر  [ 364]
. یقرب لاجر  [ 365]

. یسوط لاجر  [ 366]

. یسوط لاجر  [ 367]

. یسوط لاجر  [ 368]
. نیدلا لامکا  [ 369]

. ثیدحلا لاجر  مجعم  [ 370]
. یسوط لاجر  [ 371]
. یسوط لاجر  [ 372]
. یسوط لاجر  [ 373]

. یشاجن [ 374]
. یشک [ 375]

. یشاجن [ 376]

. یشاجن [ 377]
ص 102. ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  یسوط و  لاجر  [ 378]

. یشاجن [ 379]

. یشاجن [ 380]
. یسوط لاجر  [ 381]

. یشاجن [ 382]
. یسوط لاجر  [ 383]
. یسوط لاجر  [ 384]
. یسوط لاجر  [ 385]
. یسوط لاجر  [ 386]
. یسوط لاجر  [ 387]
. نیدلا لامکا  [ 388]
. یسوط لاجر  [ 389]
. یسوط لاجر  [ 390]

. یشاجن [ 391]
. ۀجحلا باتک  ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 392]
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ص 310. ج 16 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 393]
. جحلا رداون  باب  ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 394]

ص 310. ج 16 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 395]
. یسوط لاجر  [ 396]

ص 350. ج 16 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 397]
. یسوط لاجر  [ 398]
. یسوط لاجر  [ 399]
. یسوط لاجر  [ 400]
. یسوط لاجر  [ 401]

ص 126. ج 17 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 402]
. یسوط لاجر  [ 403]

. یشک [ 404]
ص 286. ج 17 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 405]

. یسوط لاجر  [ 406]
. ثیدحلا لاجر  مجعم  [ 407]

. یسوط لاجر  [ 408]

. یسوط لاجر  [ 409]

. یسوط لاجر  [ 410]

. یسوط لاجر  [ 411]

. یسوط لاجر  [ 412]
. یشاجن [ 413]

. یسوط لاجر  [ 414]

. یسوط لاجر  [ 415]

. یسوط لاجر  [ 416]
ص 407 و 437. یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ط  نیدلا ، لامک  [ 417]

. یسوط لاجر  [ 418]
ص 168. ج 20 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 419]

. یسوط لاجر  [ 420]

. یسوط لاجر  [ 421]
. دربیم مان  مالسلاهیلع -  نینمؤملاریما -  باحصا  زا  یئاط و  زوریف  نب  دیعس  ار  وا  مان  حیقنت  رد  تسا  هابتشا  ارهاظ  . ) یـسوط لاجر  [ 422]

(. م تسا -  هدوب  هنوگچ  ینامز  دعب  نیا  اب  مهدزای  ماما  نامز  رد  جاجح  دنزرف  یهگناو 
.Interaction [ 423]

ص 79. ج 5 ، یمالسالا ، ندمتلا  خیرات  [ 424]
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ص 288. باتکلا ، ءارزولا و  [ 425]
(. ع  ) رفعج نب  یسوم  مامالا  ةایح  [ 426]

ص 142. باتکلا ، ءارزولا  [ 427]
.268 باتکلا ، ءارزولا و  [ 428]

ص 268. ج 6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 429]
ص 164. يرخفلا ، [ 430]

. بوقعی حصنلا  یف  مهتی  مل  اهب  الح  نیح  رصم  ضراب  بویا  یسوم و  هلعفی  مل  يذلا  اذام  يدهملا  ملعی  ول  [ 431]
تعاض دواد  نب  بوقعی  ۀـفیلخلا  نا  مکمون  لاطاوبه  ۀـیما  ینب  تفگ : وا  يهراـبرد  يرعاـش  دوب و  يدـهم  ریزو  دوواد  نب  بوقعی  [ 432]
دوواد نب  بوقعی  هفیلخ ، تقیقح  رد  دـش . نارگ  ناتباوخ  هک  دـیزیخرب  هیماینب  يا   » دوعلاو يانلا  نیب  هللاۀـفیلخ  اوسمتلاف  موق  ای  مکتفالخ 

. تسا دوع  گنچ و  يان و  نایم  هفیلخ  هک  دیشاب  شوهب  موق ! يا  تفر . نایم  زا  امش  تفالخ  تسا .
.125 ص 126 -  ةاضقلا ، ةالولا و  [ 433]

ص 94. ج 2 ، يزیرقم ، ططخ  ص 54 و  ج 2 ، هرهازلا ، موجنلا  [ 434]
ص 384. لاوطلا ، رابخالا  [ 435]

ص 250. باتکلا ، ءارزولا و  [ 436]
ص 75. ج 2 ، ةارهزلا ، موجنلا  [ 437]

ص 293. ج 1 ، تارضاحملا ، راوشن  [ 438]
ص 253. ج 6 ، مظتنملا ، [ 439]

ص 65. ج 2 ، ةرهازلا ، موجنلا  [ 440]
ص 319. ج 6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 441]
ص 319. ج 6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 442]

ص 28. نیدلا ، حالص  يراوجلا /  رابخا  نم  فرظتسملا  [ 443]
ص 384. یطویس ، ءافلخلا /  خیرات  [ 444]

ص 226. ج 16 ، یناغالا ، [ 445]
ص 354. ج 3 ، یلاوعلا ، موجنلا  طمس  [ 446]

دعب عبـس  نبا  وه  رفعج و  یلا  تضفا  ۀفالخ  انیثالث  ثالث و  ماع  يدـهلا  ماما  کلملا  لبقتـسا  ص 86 : یعاسلانبا ، ءافلخلا /  ءاـسن  [ 447]
. انیمآ کل  یئاعد  دنع  لقی  مل  ارما  هللا  ردق  انینامث ال  کلملا  کلمی  نا  يدهلا  ماماب  اوجرنل  انا  انیرشع 

ص 72. ج 6 ، يزوجنبا ، زا  مظتنملا  زا : لقن  هب   17 ص 22 -  یسابعلا ، رصعلا  یف  ءاعلخلا  ءافلخلا و  نیب  [ 448]
هجو ترـص  ـ ـ با ذا  عجنلاـب  یقث  لـلعملا و  لوـق  یکرتا  لـبقم و  ریخلاـف  یلبقا  هیرـصملا : بتکلاراد  ط  ص 193 ، ج 14 ، یناـغالا ، [ 449]

. لکوتملا
دوهع ةالو  نم  ۀفالخلا  اوفنک  ۀثالث  مشاه و  نم  ۀفیلخب  دـییأتلا  رازعالا و  رـصنلاب و  ۀـطونم  یه  مالـسالا و  يرع  تحبـصا  یناغالا : [ 450]

. دودجو سفنأ  مرکاب  اوعسف  مهب  تفشتکا  ءابالا و  مهتفنک  دوعسب  هدعس  علطم  نففحف  هرامقا  هلوح  تلاوت  رمق 
. رون يدهب و  هل  ترهظ  یتلا  هللاۀجح  ای  رینتسملا  ءایض  ای  نیملاعلل و  ۀمحر  اب  ریضن  قرو  وذ  دوعلا  ضغ  نیدلا  داع  مویلا  [ 451]

. لسرملا یبنلل  ةوبنلا  بهو  املثم  ۀفالخلا  هلإلا  بهو  لحنتب  بلط و ال  الب  تءاج  ةوبنک  رفعج  تفالخ  تناک  [ 452]
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وذ يدجت و  امک  يدجی  يوقتلا و  یف  کهیبش  هناف  هلإلادبعوبا  اما  يدهی و  نم  هللا  هب  يدهی  يده  رونف  دـمحم  اماف  كالما  ۀـثالث  [ 453]
. يدهم مهلک  دشر و  مهثلاث  يده و  مهیناث  رون و  مهلواف  دعولاب  دیعولاب و  یفو  یقت ، ۀمصع  سانلل  میهاربا  لضفلا 

. مشاه کب  تمدقل  كاوس  فلس  یضم  امیف  مشاهل  نکی  مل  ول  مئان  کب  مهلک  نیملسملاب و  ۀیانع  مانت  امف  هلإلا  یشخت  [ 454]
(. فرشا فجن   ) نینمؤملاریما يهناخباتک  رد  یسکع  هخسن  ص 170 ، ج 6 ، خیراتلا ، نویع  [ 455]

ص 158. ج 6 ، نامزلا ، ةارم  [ 456]
م. تسا -  هدرک  رشتنم  ار  نآ  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  هدش و  همجرت  ملق  نیا  هلیسو  هب  [ 457]

ص 366. ج 2 ، بهذلا ، جورم  [ 458]
ص 192. باتکلا ، ءارزولا و  [ 459]

یتخیش يرت و  امک  یتلیمش  لمتـشم  يرت  امک  لئاس  ینا  بر  ای  ص 585 : رداص ، راد  توریب ، ط  یقهیبلا ، يواسملا /  نساـحملا و  [ 460]
. يرت امیف  انبر  ای  يرت  امف  يرت  امک  عئاج  ینم  نطبلا  يرت و  امک  ۀسلاج 

تمق دق  ینم و  یحتـست  اما  میـسق  مانالا  اذه  یف  یلاما  يدـهلا  نملا و  سانلا و  بر  ایا  ص 585 : یقهیبلا ،  / يواسملا نساـحملا و  [ 461]
. میمت مورق  نم  امرق  كرتت  اوصع و  دق  جولعلا و  ءانبا  قزرتا  میرک  تنا  یبر و  ای  کیجانا  ایراع 

: نآ تادرفم  تایبا و  رد  فالتخا  یمک  اب  ص 585  يواسملا ، نساحملا و  ص 57 و  ۀقرولا ، باتک  ص 377 ، زتعملانبا ، تاقبط  [ 462]
قصلتم مهضعب  رصعلا و  ةالص  دعب  مهارت  رزأ  ریغب  صمق و  ریغب  رشب  مه  ءاتشلا و  ءاج  ردقلا  داوسک  هوجولا  دوس  رذلا  راغـص  لثم  ۀیبص  و 
تجرخ سمشلا  تحالو  رجفلا  دومع  حال  اذا  یتح  رجفلاب  مهتللع  اوکب  اذا  يرجحب  رجحنم  مهضعب  يرهظب و  قصتلم  مهـضعب  يردصب و 
يرخذ یتقث و  تنا  تناف  يرما  لوت  یلایع و  محراف  يرما  یتصق و  عیمج  اذه  رحج  یف  سفانخ  مهناک  ردجلا  لوصا  یلا  مهقبـسا  يرـسا 

«. رقفلا ما   » و رقفلاوبا »  » انا يرعش  یف  ۀینک  یسفن  تینک 
رتهدرـسف خـی  زا  شتآ  شتآ  یپ  زا  دور  خزود  هب  رگ  ددرگ  رخ  هلیوط  ردـنا  شبـسا  ددرگرب  تخب  وچ  ار  یمدآ  اـب : دوـش  هسیاـقم  [463]

]. ددرگ رهگ  نوچ  بایان  گنس  یگنس  یپ  زا  دور  هوک  هب  رگ  ددرگ 
رادب هنم  تاذـئاع  یتیب  نبنجت  دـق  ةرأف  هراخفلا  قیقدـلا و  بارج  نم  یتیب  رفقا  نیح  تلق  دـقل  و  ص 264 : ج 5 ، ناویحلا ، ةاـیح  [ 464 ]. ]

هیف سارلا  ضفنی  هرأف  تیبلا  بناوج  یف  يری  ام  الوح  تیبلا  یف  رونـسلا  ماقا  ةرایط و  یلا  ۀـصوصقم  نیب  یتیب  نابذ  لیحرلاب  اعد  هرامالا و 
ونـس ر ریخ  نم  تناف  اربص  کیو  هرارح  هنم  فوجلا  یف  اـبیئک  أرلا س  سکاـن  هتیار  اـمل  تلق  ةرارم  يذأ و  هیف  شیع  وجلا ع و  ةدـش  نم 

رامحلا فوجک  رفق  تیب  طسو  یماقم  فیک  یل و  ربص  ال  لاق : هراحب  طق  يانیع  هتأر 
رادـب هنم  تاذـئاع  یتیب  نبنجت  دـق  ةرأف  هراـخفلا  قیقدـلا و  بارج  نم  یتیب  رفقا  نیح  تلق  دـقل  و  ص 264 : ج 5 ، ناویحلا ، ةاـیح  [ 464]

هیف سارلا  ضفنی  هرأف  تیبلا  بناوج  یف  يری  ام  الوح  تیبلا  یف  رونـسلا  ماقا  ةرایط و  یلا  ۀـصوصقم  نیب  یتیب  نابذ  لیحرلاب  اعد  هرامالا و 
ونـس ر ریخ  نم  تناف  اربص  کیو  هرارح  هنم  فوجلا  یف  اـبیئک  أرلا س  سکاـن  هتیار  اـمل  تلق  ةرارم  يذأ و  هیف  شیع  وجلا ع و  ةدـش  نم 

ناک نم  ص 277 : يواسملا ، نساحملا و  [ 465 . ] هرامحلا فوجک  رفق  تیب  طسو  یماقم  فیک  یل و  ربص  ال  لاق : هراحب  طق  ياـنیع  هتأر 
. ینعم الب  ظفل  اننأک  ةرسح  بثک  نم  اهقمرن  ایندلا  ةراظن  نم  نحنف  ةورث  اخا  ایندلا  یف 

لاطف ءاملا  اوبرش  مهعبشی و  مل  محللا و  اولکا  دق  مهلثم  مهوبا  نوعبشی و  مهما ال  ۀیبص و  وکشأ  کیلا  ص 378 : زتعملانبا ، تاقبط  [ 466]
اوأر ام  مهدـنع و  سیلف  تاهیه  رمتلا  همـساب و  الا  زبخلا  نوفرعی  مهـسرع ال  وهف  هولان  نا  غضملا  مهاـنغا و  اـمف  قذـملا  اوقذـتما  مهبرش و 

ضرا بانج  مهناـک  مهعمـس  مهنم  کتـسا  ـالبلا و  نم  مهتاـماه  تعرق  سوؤرلا  رعز  مهوحن  وحنت  یه  اـهوأر و  اـم  اـهقوس و  یف  ۀـهکاف 
داوعا لثم  يرقلا و  روقنم  برجا  مهشحج  مهعبـش و  مهیر و  لیلق  موق  مهنا  تملعل  مهارت  ول  لب  مهمهـس  یجوا  نوطعی  ولف  لحم  بدجم 

. مهما ملس  بر  ای  مهل  وعدا  مهولآ  حصنلاب ال  ادهتجم  مهدبع  تنک  یلاوم و  ارط  مهتیلو  نا  اوناک و  مهناک  مهبلک  یعاکشلا 
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نا رضح  دق  ءاتش  نامز و  افع  ربغ  ام  یضم و  ام  وکـشا  کیلا  رغالا  هجولا  اذ  ةرـصبلا  یـضاق  ای  ص 34 : ج 3 ، ۀـسناؤملا ، عاتمالا و  [ 467]
. رظتنی قیقدب  ینع  هدرطاف  رمز  ءاش  نا  فدلاب و  برضی  رجحنا  یتیب  یف  ةرمع » ابا  »

تودـغف ةرایزلا  کنم  ینتدـعو  مانملا  یف  کتیار  ینا  ةراقولا  ۀـلالجلا و  عمج  يذـلا  کلملا  اهیا  ای  ص 127 : زتعملانبا ، تاـقبط  [ 468]
اوجـض ةرامحلا  لوب  هجازم  رامحلا  لوب  مهبارـش  ةراصعلا و  مهزبخ  رـصملاب  مهتکرت  لایعلا  نا  ةراـبعلا  قیدـصت  کـیلع  ادـصاق و  كوحن 

. ةراضنلا ةراضغلا و  اخا  یمشاهلا  روزا  یتح  ةرابصلاب  نرقی  حجنلاف  اوربصت  تلقف :
حیدملا نوهتـشی  شیرق  نم  ۀبـصع  یف  انیقب  ناسلیطلاب و  عانقلا  اذـه  ریغ  فیرـشل  ةورم  اهیف  سیل  ص 146 : ج 13 ، دادغب ، خـیرات  [ 469]

. ناجملاب
ص 158. ج 2 ، راحبلاۀنیفس ، [ 470]

رمالا مهب و  یقشن  انل و  مهبحب  ماوقا  دعـسی  فاخن و  ةرهج و  املظ  لتقن  اننا  یقالن و  ام  وکـشا  هللا  یلا  ص 65 : ۀیولعلا ، ۀلسلسلارس  [ 471]
. فالخ هیف 

ینبل توقب  اهنم  اوحمـساف  مهل  ایندـلا  تناک  نا  ملظ  یلا  قح  نم  لام  اـم  ئرما  لوق  ساـبعلاینب  غلبا  ص 63 : ۀیولعلا ، ۀلسلسلا  رـس  [ 472]
. مکحلا یف  لدعا  هناف  مکلام  نم  توقلا  انوعسوا  معلا و 

تانب لیلس  یننا  ملعی  یسیع و  یندر  دقل  اهقیتع  ةرم و  یلاو  هللف  یندرف  یـسوم  نب  یـسیع  یلا  تبطخ  ص 604 : نییبلاطلا ، لتاقم  [ 473]
. اهقیقش اهونص و  هلالا  ینب  ۀعیب  ةدالولا  دعب  انل  نا  اهقیرع و  یفطصملا و 

ص 615. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 474]
.44 ص 45 -  تاوعدلا ، جهم  [ 475]

ص 45. تاوعدلا ، جهم  [ 476]
.63 ص 67 -  تاوعدلا ، جهم  [ 477]

لاجرلا و لکر  نع  هلکشا  لاکش  هنا  كریزو  لکشا  دمحم  مع  نب  ای  ۀفیلخلل  لق  ص 270 : هیمالسالا ، ممالا  خیرات  یف  تارضاحم  [ 478]
. لاومالا كریزو  دنعف  الام  درت  نا 

ص 214. يرخفلا ، ص 351 و  يواسملاو ، نساحملا  [ 479]
نکا الاو  لضفلا  کل  نوکی  نا  الا  هللا  یبا  هنا  ةءاربلاال  وجرا  کلـضفف  لزألا  فواخملا و  ینع  اهب  لوزت  ةرظنب  نینمؤملاریما  ینثغأ  [ 480]

. لها هل  نینمؤملاریما  تناف  هلها  تنا  امل  الها 
ص 125. ج 3 ، یبوقعی ، [ 481]

. يرحلاب هحاجن  رت  ول  هللا  هبلاط  نوکی  ارتو  نا  يرم  ریغ  یبنلا  محل  نا  ًایب  هولک و  رهاط  ینب  ای  [ 482]
باتکلا و هاکب  ابرغ و  اقرش و  قارعلا  هاکب  لوقصملا و  دنهملا  هاکب  اهوجـش و  لیخلا  تکب  : 314 ص 316 -  ج 5 ، ریثانبا ، خیرات  [ 483]

یبنلا تانب  لیتق و  نیسحلاوبا  اولاق : موی  انیلع  ءامـسلا  طقـست  مل  فیک  لیوع  هیلع  هل  اعیمج  رجحلا  نکرلا و  تیبلا و  یلـصملا و  لیزنتلا و 
يذؤی فوس  الیلغ  یبلقب  یقبا  ییحی  نا  لیمجلا  میـسولا  ههجو  یباب  يداعالا  فویـس  ههجو  تعطق  نهعومد .... تاـعجوم  اوجـش  نبدـنت 

. لوسرلا يدوا  موی  نیسح و  یلع و  لتقل  رکذم  هلتق  لیلغلا  كاذ  مسجلاب 
باحـصا ای  نایگنز  مان  هب  مایق  نیا  دـندوب  راـی  ار  وا  شروش  نیا  رد  دـنتفرگ و  ار  یلع  درگ  ناهایـس  زا  يداـیز  هدـع  هکنیا  هب  رظن  [ 484]

م. دش -  هدیمان  جنزلا 
ج 2 ص 402. باقلالا ، ینکلا و  يهیشاح  [ 485]

ص 169. ج 6 ، نامزلاةآرم ، [ 486]
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كاذ نم  ام  اعیمج و  ایندـلا  همـساب  ذـخؤت  هیلع و  اعنتمم  لق  ام  يری  یلثم  نا  بئاجعلا  نم  سیلا  ص 101 : یتشباشلا ، تارایدـلا /  [ 487]
. هیدی یف  ءیش 

م. كرت -  نارادرس  زا  نت  ود  [ 488]
. اغببلا لوقی  امک  هل  الاق  ام  لوقی  اغب  فیصو و  نیب  صفق  یف  ۀفیلخ  ص 61 : ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 489]

ص 181. يرخفلا ، [ 490]
ص 424. ج 4 ، بقانملا ، [ 491]

ص 117. لودلارابخا ، ص 154 و  مالکلا ، ةرهوج  [ 492]
ص 353. یشک ، لاجر  [ 493]

هللا قلخ  نسحا  ای  تله  ام  اذا  رظنملا  لدلا و  نسحب  هللا  کلمکا  دق  رهوجلا و  یلع  تدز  تدقل  بلقلا  رهوج  ای  الا  نییبتلا : نایبلا و  [ 494]
. رفعجیبا نبا  علخ  کفک  یفف  تئش  نإف  ربنملاب  کنم  یلوا  يدهملا  ام  هللاو  الف  ربنعلاب  کحیر  نم  تیبلا  حافف  تدغ  رهزملاب و 

ص 116. ج 19 ، یناغالا ، [ 495]
یقبی ادـجو و  کیلع  توما  نا  یـضرتا  ماهتـسم  کبحب  ینا  یلع  مامهلا  کلملا  نومأـملا و  اـنا  ص 126 : ج 1  راربالا ، ةرـضاحم  [ 496]

. ماما مهل  سیل  سانلا 
اغادصا نفرز  دق  رینانزلا و  یف  انیلع  نیناعشلا  نهالج  ریـصاقملا  یف  حالم  ریناندلاک  ءابظ  ص 298 : یقدص ، نامحرلادبع   / ناحلالا [ 497]

. ریبانزلا طاسوأک  طاسوأب  نلبقا  ریزارزلا و  بانذأک 
ص 117. لودلارابخا ، [ 498]

ص 346. ءافلخلا ، خیرات  [ 499]
ص 346. یطویس ، ءافلخلا /  خیرات  [ 500]

ص 92. ءافلخلاءاسن ، [ 501]
.266 ۀیمالسالا ص 265 -  ممالا  خیرات  یف  تارضاحم  [ 502]

ص 26. تارایدلا ، [ 503]
ص 115. ءاعلخلا ، ءافلخلا و  نیب  [ 504]

ص 122. بولقلا ، رامث  [ 505]
برـش ریغ  ءاود  هل  سیلف  ءافـشلا  ۀمالـسلاب و  بقعاو  ءاودلا  نم  مامالا  جرخ  اذا  ص 946 : ج 10 ، نیرـشعلا ، نرقلا  فراعملاةرئاد  [ 506]

. ءاودلا دعب  حلاص  اذهف  هیلا  يدهملا  متاخلا  ضفو  ءالطلا  اذه  نم  ماجلا  اذهب 
ص 69. ج 6 ، نامزلا ، ةآرم  [ 507]

یف تبتک  نئل  ارثا  ثیح  نم  کسملا  طخم  یـسفنب  ارفعج  دـخلا  یف  کـسملاب  هبتاـک  و  : 94 ص 95 -  یعاسلانبا ، ءافلخلا  ءاـسن  [ 508]
ةریرـسلا یف  اهانم  نم  ای  ارهظا و  ورـسا  یف  هل  عیطم  هنیمی  کلمل  كولممل  نم  ایف  ارطـسا  بحلا  نم  یبلق  تعدوا  دقل  اهفکب  ارطـس  دـخلا 

. ارفعج كایانث  ایقس  نم  هللا  یقس  رفعج 
ۀبوت اهل  تسیل  ۀیـصعم  تبکر  یناـک  یتح  ینملکی  ـال  هیلا و  وکـشا  ادـحا  يرأ  ـال  رـصقلا  یف  رودأ  : 95 ص 96 -  ءافلخلا ، ءاـسن  [ 509]

. ینم راصف  هرجه  یلإ  داع  انل  حال  حابصلا  ام  اذا  یتح  ینحلاصف  يرکلا  یف  ینراز  دق  کلملا  یلا  عفاش  انل  لهف  ینصلخت 
ص 31. ج 4 ، بادآلارهز ، [ 510]

ص 108. یسابعلا ، رصعلا  یف  ءاعلخلا  ءافلخلا و  نیب  [ 511]
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ص 169. ج 6 ، نامزلاةآرم ، [ 512]
ص 170. ج 6 ، خیراوتلا ، نویع  [ 513]
ص 89. یلوص ، يرتحبلارابخا /  [ 514]

ص 597. نییبلاطلا ، لتاقم  [ 515]
ص 599. كردم ، نامه  [ 516]

. جزید میهب و  اهنم  مکبالک  مهروبق  تراثتسا  یتح  اوعنقت  مل  و  [ 517]
. عقلب نم  ۀمارکلا  میسن  میسنلا  بهف  كارت  تممش  [ 518]

. ربقلا یلع  لد  رهدلا  بارت  بیط  هیلو و  نع  هربق  اوفخیل  اودارا  [ 519]
. عکر نم  هیبناج و  یلع  دجس  نمف  روهدلا  ذولت  عزفم  نم  كربق  كروب  فوتحلل و  عزفم  نم  تیلاعت  [ 520]

ص 136. ج 6 ، نامزلاةآرم ، [ 521]
ص 203. ج 1 ، تایفولا ، تاوف  [ 522]

اونوکی نا ال  یلع  اوفـسا  امودهم  هربق  كرمعل  اذه  اهلثمب  هیبأونب  یتأ  دـقلف  امولظم  اهیبن  تنب  نبا  لتق  تتأ  دـق  ۀـیما  تناک  نا  هللاات  [ 523]
. یمالسا تاراشتنا  رتفد  ط  مالسلاهیلع ،-  يداه -  ماما  یلیلحت  یناگدنز  ر ك : امیمر : هوعبتتف  هلتق  یف  اوکراش 

ص 437. ج 6 ، نیرشعلا . نرقلا  فراعملاةرئاد  [ 524]
هیآ 21. هیثاج ، هروس  [ 525]

اولزن ام  سئب  ای  ارفح  اوعدوأف  مهلقاعم  نع  زع  دـعب  اولزنتـسا  للقلا و  مهتنغا  اـمف  لاـجرلا  بلغ  مهـسرحت  لاـبجالا  لـلق  یلع  اوتاـب  [ 526]
حصفاف للکلا ؟ راتسالا و  برضت  اهنود  نم  ۀمعنم  تناک  یتلا  هوجولا  نیا  للحلا ؟ ناجیتلا و  ةرـسالا و  نیا  اوربق  ام  دعب  نم  خراص  مهادان 

املاط اولکأ و  دـق  لکالا  لوط  دـعب  اوحبـصاف  اوبرـش  ام  ارهد و  اولکا  املاط  دـق  لقتنت  دودـلا  اهیلع  هوجولا  کلت  مهل  ءاس  نیح  مهنع  ربقلا 
مهلزانم تحضا  اولحترا  ءادعالا و  یلع  اهوفلخف  اورخدا  لاومالا و  اوزنک  املاط  اولقتنا و  نیلهالاو و  رودلا  اوقرافف  مهنـصحتل  ارود  اورمع 

. اولحر دق  ثادجالا  یلإ  اهونکاس  ۀلطعم و  ارفق 
.44 ص 45 -  بهذلا ج 4 ، جورم  [ 527]

مامحلا سأک  هتاذل و  سأک  اعیمج  هاثروا  نیـسأک  نیب  مادم  رهزم و  يان و  نیب  مارکلا  ایانم  نکتلف  اذـکه  ص 108 : نایعلا ، ۀضور  [ 528]
. ماقسالا عاجوالا و  فونصب  ایانملا  لوسر  هسفن  لذی  مل 

دخ لثم  لالد  يذ  دـخب  ناسحلا و  اهایانثب  انحر  موی  ینتمیت  ینال  دیـصلا  باب  دـنع  ناتأب  یبلق  ماـه  ص 43 : ج 4 ، بهذـلا ، جورم  [ 529]
. یناوه لاط  اذا  تشع  ول  تم و  اهبف  نارفیشلا 

رتاف نم  رظنت  رـشا و  يذ  حضاو  نع  مسبت  م :) تسا -  یبیرقت  دازآ و  تروص  هب  راعـشا  نیا  همجرت   ) ص 62 ج 1 ، يرتحب ، ناوید  [ 530]
دق مهماحرا و  کباوش  تلـصو  رطفنت  اهب  ءامـسلا  داـکت  ةوفج  مهینادا  تلاـن  رعذـناف و  مهل  رـسب  غیرا  اـم  دـعب  بلاـطیبا  لآ  روح و  يذ 

. ردک ام  مهبرش  نم  تیفصو  يأن  ام  مهطخ  نم  تبرقف  رتبنی  نا  لبحلا  کشوا 
نود نهارتلا  موی  وجحلا ل  هلـضف و  هل  لک  رمع و  نم  مکدـنع  ادـی  یکزا  مکب و  یلو  اـیلع ال  نا  و  ص 62 : ج 1 ، يرتـحب ، ناوید  [ 531]

. ررغلا
انامز هدعب و  انامز  اومذ  امدعب  ۀـیبلاطلا  تررب  دـقل  و  ص 82 : ج 4 ، بهذـلا ، جورم  100 و  ص 101 -  یلوص ، يرتـحبلا /  راـبخا  [ 532]
فیک فالـسالا  ملعی  ول  اناغـضالا  داقحالا و  اوسن  یتح  مهیلع  تدجو  مهلیل  تسنآ  اناوخا  مهنیب  ةوادعلا  دعب  مهتیأرف  مشاه  ۀفلا  تددرو 

. انازیم اهب  نم  لقثا  كوأرل  مهتررب 
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 -. مالسلاهیلع يداه -  ماما  یلیلحت  یناگدنز  [ 533]
ص 357. ءافلخلا ، خیرات  [ 534]

(. یسکع هخسن   ) ءافلخلا خیرات  یف  ءابنالا  [ 535]
. اغببلا لوقی  امک  هل  الاق  ام  لوقی  اغب  فیصو و  نیب  صفق  یف  ۀفیلخ  ص 90 : ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 536]

ص 508. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 537]
. دضع هل  تسیل  يذلا  لیلذلا  نا  هتمالظ  كردی  دضع  اذ  ناک  نم  [ 538]

ص 155. مالکلا ، ةرهوج  [ 539]
هب مئاق  هارمه و  هک  يرمیـص  دایز  نب  دـمحم  نب  یلع  دنمتداعـس  درم  هتـشون  ءایـصوالا »  » باتک زا  لقن  ص 273 . تاوعدلا ، جـهم  [ 540]

. تسا هدوب  تاوعدلا  جهم  فلؤم  سوواط  نب  دیس  دزن  باتک  زا  ياهخسن  دوب . مالسلاامهیلع -  يرکسع -  يداه و  ماما  تمدخ 
ص 132. یسوط ، خیش  ۀبیغلا /  [ 541]

دعب دـمحم  نب  دـمحا  ۀـفیلخلا  ادـغ  اعولخم و  اریـسم  مامالا  یـسما  اعوزج  قارفلا  نم  كارا  ینا  ص 111 : ج 4 ، بهذـلا ، جورم  [ 542]
سحی طساوب ال  يوثف  العلا  بتر  نم  رودـقملا  هلازاف  اعیبر  دارا  نمل  عیبرلا  وه  ةرهز و  کحـضت  مایالا  هب  تناک  اـعیلخ  ءاـهبلا  ۀـفالخلا و 

. اعوجر
هنا هل و  سیل  کلملا  نا  ملعی  ناک  دق  اعجر  هتالاح  یلا  نیعتسملا  تعجر و  دق  زتعملا  یلا  رومالا  نا  ج 4 ص 112 : بهذلا ، جورم  [ 543]

. اعدخ هسفن  نکل  کل 
.358 ص 359 -  ءافلخلا ، خیرات  [ 544]

ص 132. يرخفلا ، [ 545]
بوث سانلا  عیمج  اوسک  دمحم و  نب  دمحا  ۀـفیلخلا  اولتق  فیـسلاب  مهرهد  بئاون  اودر  ۀـیکرت  ۀـباصعرد  هللا  ج 4 : بهذـلا ، جورم  [ 546]

. فیضلا هیبش  هیف  انماما  امسقتم و  انکلم  حبصاف  اوغط  فوخلا و 
. تاوعدلا جهم  ص 225 و  ۀمامالا ، لئالد  [ 547]

ص 117. لودلا ، رابخا  ص 225 و  ۀمامإلا ، لئالد  [ 548]
ص 360. ءافلخلا ، خیرات  [ 549]

ص 344. ج 5 ، ریثانبا ، خیرات  [ 550]
ص 124. ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 551]

ص 274. تاوعدلا ، جهم  [ 552]

ص 274. تاوعدلا ، جهم  [ 553]
ص 127. ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 554]
ص 138. ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 555]

ص 363. ءافلخلا ، خیرات  [ 556]
هیآ 8. فص ، يهروس  [ 557]

ص 274. تاوعدلا ، جهم  [ 558]
. رثالاۀیافک [ 559]

.216 ص 217 -  قودص ، نیدلا /  لامکا  [ 560]
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. رثالاۀیافک [ 561]
ص 228. نیدلا ، لامک  رثالا و  ۀیافک  [ 562]

. رثالاۀیافک [ 563]
ص 274. تاوعدلا ، جهم  [ 564]

ص 383. داشرالا ، [ 565]

ص 383. داشرالا ، [ 566]

ص 383. داشرالا ، [ 567]
ص 45. ج 7 ، یناتسب ، فراعملا /  ةرئاد  ص 383 و  داشرالا ، [ 568]

. ۀمغلا فشک  [ 569]
ص 389. داشرالا ، ص 117 و  لودلارابخا ، ص 42 ، رابخالا ، عماج  [ 570]

ص 366. ج 7 ، دادغب ، خیرات  [ 571]
ص 335. ج 1 ، يدرولانبا ، خیرات  ص 343 و  ج 2 ، سیمخلا ، خیرات  ص 462 . ج 2 ، نانجلا ، ةأرم  [ 572]

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز 

نوزفا زور  هقالع 

. دروخیم مشچ  هب  ناوج  لسن  نایم  رد  اصوصخم  اههنیمز  همه  رد  مالـسا  تامیلعت  قیاقح و  كرد  يارب  ینوزفازور  یگنـشت  ادخ ) مانب  )
هک دوب  اهتدـم  دـهدیم . دـیون  ار  یـشخب  دـیما  هدـنیآ  و  تسا ، كرد  لباق  یبوخ  هب  نانآ  اب  میقتـسم  ياهـسامت  اههمان و  رد  تقیقح  نیا 

هیهت مالسا  نایاوشیپ  زا  کی  ره  يهمانیگدنز  يهرابرد  ياهدرـشف  کچوک و  ياهباتک  دندرکیم : هقالع  راهظا  ناگنـشت ، نیمه  زا  یعمج 
یعامتجا و شقن  هدـنزاس و  هحفـص 8 ] تشذگرـس [  یگدـنز و  حرـش  اب  ناوتب  اهنآ  هعلاطم  اب  دـشاب و  كرد  لـباق  مومع  يارب  هک  دوش 

یعمج زا  هک  دوب  يونعم  يدنمزاین  نیا  نیمأت  ساسا  رب  دش . انـشآ  گرزب  نایاوشیپ  زا  کی  ره  نامز  هژیو  لاوحا  عاضوا و  یتیبرت  بتکم 
دنتفرگ هدهعب  ار  اهباتک  زا  یکی  نتـشون  سدقم ، يراکمه  نیا  رد  نانآ  زا  کی  ره  دش و  توعد  اهباتک  عون  نیا  يهیهت  يارب  ناتـسود  زا 

يرکسع نسح  ماما  ترضح  تیصخش  یگدنز و  نوماریپ  هک  رـضاح  باتک  تسا و  هدیدرگ  رـشتنم  پاچ و  نونکات  اهنآ  زا  يدادعت  هک 
ار قیفوت  گرزب  دنوادخ  میراودیما  تسا . اهنآ  زا  یکی  تسا  هدمآرد  ریرحت  يهتـشر  هب  موصعم ، ياوشیپ  نیمهدزای  ياهتدـهاجم  و  (ع )
رپ هنیمز  نیا  رد  ار  دوجوم  ءالخ  و  ددرگ . رـشن  هیهت و  بسانم  تصرف  رد  بولطم  تروص  هب  یئاهباتک  هک  دنک  ناتـسود  يهمه  هار  قیفر 

یعقاو مالسا  و  مینک ، باختنا  میاهتشاد  نونکات  هچنآ  زا  رتحیحص  یمسر  هار و  مالسا  نایاوشیپ  بتکم  هب  رتشیب  یئانشآ  اب  ناگمه  ات  دنک 
هحفص 9 ]  ] 1356 هام -  نیدرورف  يزاریش  مراکم  رصان  مق  میسانشزاب . دوشیم  هدیمان  مالسا  هک  هچنآ  زا  ار 

تدالو

هراشا

نامسآ جرب  ناشخرد  يهراتس  نیمهدزای  سابعلاینب ، يافلخ  نیرتكافس  لکوتم  تفالخ  تموکح و  رـصع  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رپ دنمـشناد و  ردام  کی  زا  مالـسا  ناهج  ياوشیپ  نیمهد  يداه  ماما  يهناـخ  رد  هنیدـم  مالـسا  رـشن  هاـگیاپ  یخیراـت و  رهـش  رد  تیـالو 

دندربیم یملع  ياههرهب  وا  ضیفرپ  رضحم  زا  هنیدم  ناوناب  هک  دوب  یئوناب  وا  دنمشناد  تلیضف و  اب  ردام  دوشگزاب  ناهج  رب  هدید  تلیضف 
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اهینوگرگد نآ  زا  یخرب  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  ناناملـسم  یگدنز  ریـسم  رد  یئاهینوگرگد  تارییغت و  دازون  نیا  تدالو 
دیدـجت هک  دوب  یبتجم  نسح  ماما  شگرزب  ياین  مان  ياـتمه  دـیدرگ  باـختنا  دولوم  نیا  يارب  هک  یماـن  هحفـص 10 ] ددرگیم [ . وگزاب 

متـشه زور  رد  یمالـسا  ناسیونهریـس  بلغا  قافتا  هب  وا  كرابم  دالیم  زور  تسا . تلاسر  راب  رپ  غاـب  يهرمث  نیتسخن  تارطاـخ  يهدـننک 
هک تلیـضفاب  نابرهم و  رداـم  تیبرت  نماد  رد  زوسلد و  موصعم و  ردـپ  تبظاوم  تیاـعر و  تحت  وا  دوب . يرجه 232  لاس  هب  یناـثلاعیبر 

ار دوخ  هدومن و  زاـغآ  ومن  دـشر و  دـندرکیم  شناد  ملع و  بسک  هدز و  نیمز  هب  وناز  وا  تیبرت  میلعت و  بتکم  رد  هنیدـم  ناوناـب  بلغا 
رتمک و  دـناهدومن ، رکذ  [ 1 « ] ثیدـح  » نیخروم بلغا  ار  شردام  یمارگ  مان  درکیم  هداـمآ  تماـما  نیگنـس  ياهتیلوئـسم  نتفریذـپ  يارب 

دناهدرک . رکذ  لیلس »  » ار وا  تردن  هب  و  نسوس »  » مان هب  ار  وا  هک  یناسک  دادعت  تسا 

يرهاظ تافص 

هب لیامتم  دیفس  شاهرهچ  : » دناهدرک فیصوت  نینچ  نیا  ار  وا  يرهاظ  هحفص 11 ] تاصخشم [  یمسج و  تافص  یفارگویب ، ناگدنسیون 
لاس زا 28  هک  دوخ  تکرب  رپ  هاتوک و  تایح  نارود  رد  وا  مادـنا » کـین  رظنم ، شوخ  تماـق ، دـنلب  تروص ، شوخ  ورهداـشگ ، یخرس ،

داشرا بحاص  تسا . هدوب  رصاعم  دمتعم  و  يدتهم ، زتعم ، نیعتـسم ، رـصتنم ، لکوتم ، یـسابع : يافلخ  زا  نت  شـش  اب  تسا  هدرکن  زواجت 
يرترب دوخ  نامز  مدرم  یمامت  رب  دوب و  لماک  وا  دوجو  رد  تلیـضف  صئاصخ  ع :)  ) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  : » دـیوگ وا  يهراـبرد 

هب راشرـس و  شکرابم  دوجو  رد  مرک  تعاجـش و  تمـصع و  لقع و  لاـمک و  ملع و  زا  تیـالو  تایـضتقم  تماـما و  تاـبجوم  تشاد و 
نسح و شکرابم  مان  دراگنیم : نینچ  نیا  شاهرابرد  ۀمغلا  فشک  بحاص  [ . 2 « ] دوب هدنزارب  هتسیاش و  ادخ  لوسر  تفالخ  ینیشناج و 

تسنآ وا  گرزب  تیزم  یلاع و  تبقنم  هک : تسناد  دیاب  وا  لئاضف  بقانم و  اما  تسا و  صلاخلا  هحفص 12 ] شبقل [  دمحموبا و  شاهینک 
[ . 3  ] تسا یفاک  وا  يارب  فیرشت  تلیضف و  نیا  تسا و  هداد  رارق  وا  كاپ  لسن  زا  ار  ع )  ) مئاق يدهم  لاعتم  يادخ  هک 

راوگرزب نآ  شناد  ملع و 

نانآ تغل  اب  سراف  مور و  كرت و  زا  فلتخم  للم  دارفا  اـب  ماـما  هک  مدرکیم  هدـهاشم  اـهراب  دـیوگیم  رازگتمدـخ  ریـصن » هزمحوبا  - » 1
سپ تسا  هتـشادن  سامت  هناگیب  ياهتلم  دارفا و  اب  تسا و  هدـش  دـلوتم  هنیدـم  رد  وا  متفگیم  دوخ  اب  مداتفا و  بجعت  هب  دـنکیم  تبحص 
همان يریبز » رفعج  نب  قاحسا  مساقلاوبا   » هب یـسابع  يهفیلخ  زتعم  رورت  زا  شیپ  زور  تسیب  ماما  - 2 تسا ؟ هتفرگارف  اجک  زا  ار  اهتغل  نیا 

ددنویپ عوقو  هب  تسا  نآ  نتـسبآ  زور  عاضوا  هک  ياهثداح  هکنآ  ات  دورن  نوریب  زگره  دشاب و  دوخ  يهناخ  مزالم  دـندرک : رما  دنتـشون و 
تسیز و نارود  هکنیا  اب  هحفص 13 ] [ . ] 4  ] تسویپ عوقوب  رظن  دروم  يهثداح  هک  دنتـشاد  موقرم  يرگید  همان  رد  دش  هتـشک  زتعم   » یتقو
رپ هدـنزرا و  راثآ  تسناوت  دوخ  تکرب  رپ  هاتوک و  رمع  تدـم  رد  زاب  دوب  نوگاـنوگ  ثداوح  تاـمیالمان و  اـب  مأوت  راوگرزب  نآ  تماـما 

لقن راوگرزب  نآ  زا  نوگانوگ  شناد  ملع و  ردـق  نآ   » دـناهتفگ هراـب  نیا  رد  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  دراذـگ  راـگدای  هب  دوخ  زا  یتکرب 
میظعت رس  ترضح  نآ  یملع  تیصخش  تمظع و  ربارب  رد  رصع  نآ  گرزب  نادنمـشناد  [ 5 « ] تسا هتخاس  رپ  ار  یئاهباتک  هک  تسا  هدـش 

نب لماک   » مان هب  یـصخش  هضوفم »  » زا يا  هدع  ادـخ : يارب  مدرم و  يارب  - 3 دـندربیم . اههرهب  وا  تلیـضف  ملع و  عبانم  زا  هدروآ و  دورف 
وا رـضحم  دراو  یتقو  دـیوگیم  لماک  دـیامن  وگتفگ  ثحب و  دـئاقع  يهرابرد  وا  اب  ات  دنتـشاد  لیـسگ  ماما  روضح  هب  ار  یناندـم  میهاربا »

هحفص 14] ياهسابل [  نیمز  يور  تجح  ادخ و  یلو  اتفگش ! متفگ : دوخ  اب  تسا  هدرک  نت  رب  يزیمت  دیفس و  فیطل  ياهسابل  مدید  مدش 
يریگولج اهسابل  نینچ  ندیـشوپ  زا  ار  ام  هدومن و  يراکمه  تاساوم و  ینید  ناردارب  اب  هک  دهدیم  روتـسد  ام  هب  دشوپیم و  ون  فیطل و 

سابل شـسابل  ریز  زا  دز  الاب  ار  دوخ  ياهنیتسآ  درک و  هاگن  نم  هب  مسبت  تلاح  اـب  ماـما  دومن  روطخ  منهذ  زا  رکف  نیا  اـت  مدـید  دـنکیم !
سابل نیا  ناگهراچیب و  نادنمتـسم و  لاح  زا  یهاگآ  ادخ و  يارب  نیریز  ياهـسابل  نیا  لماک  دومرف : دش  هدید  نشخ  ربز و  گنر و  هایس 
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یلع نب  دـمحم  زا  وا  يورکنبا و  هب  فورعم  میهاربا  نب  یلع  زا  ینیلک » : » فقوت مه  زاب  - 4 [ . 6 ! ] تسا رهاظ  ظفح  مدرم و  يارب  نیئور 
ياهراچ تفگ  نم  هب  مردپ  میدش  تشیعم  یگنت  هب  التبم  دروآ ، راشف  ام  رب  راگزور  هک  دـنکیم  لقن  رفعج  نب  یـسوم  دـنزرف  میهاربا  نب 

یسانشیم ار  وا  ایآ  متفگ  تسا  هحفص 15 ] رصع [  فورعم  ششخب  دوج و  رد  هک  میـسرب  يرگـسع  دمحموبا  روضح  هکنیا  رگم  تسین 
نـسح ماما  شاک  يا  تفگیم  مردپ  هار  نیب  رد  میدرک  تکرح  ءارماس  دصق  هب  ماهدینـش  ار  وا  تواخـس  یلو  ماهدیدن  ار  وا  زگره  تفگ 

دـصکی هنـالاس و  هقوذآ  جرخ  ار  نآ  مهرد  تسیود  ساـبل و  فرـص  ار  نآ  مهرد  تسیود  هک  دـندادیم  نم  هب  مهرد  دـصناپ  يرگـسع 
بکرم نآ  مهرد  دص  اب  هک  دـندادیم  مهرد  دصیـس  نم  هب  شاک  يا  متفگیم  دوخ  لد  رد  نم  مدومنیم و  هنازور  جراخم  ار  نآ  مهرد 

مالغ میدیـسر  ع )  ) دـمحموبا هناخ  هب  هک  یماگنه  . متخاسیم مهارف  ار  ماهنازور  جراخم  رگید  مهرد  دـص  اب  سابل و  نآ  مهرد  دـص  اب  و 
لاح هب  ات  ارچ  دندومرف  مردپ  هب  میدرک  ضرع  مالس  میدش و  دراو  یتقو  دنوش  دراو  شدنزرف  میهاربا و  نب  یلع  تفگ  دمآ و  نوریب  ماما 

میدوب وا  روضح  رد  یتدـم  میامن  ترایز  ار  امـش  لاح  نیا  اب  هک  مدیـشکیم  تلاجخ  مدرک  ضرع  ياهدـماین  اـم  شیپ  ياهدرک و  ریخأـت 
مهرد تسیود  هک  تسا  مهرد  دصناپ  نیا  تفگ  داد و  مردپ  هب  ياهسیک  دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  مالغ  میتفرگ  یـصخرم  يهزاجا  یتقو 

هب هکلب  ورن  قارع »  » هب یلو  دزاس  مهارف  ار  دوخ  جراخم  نآ  مهرد  دـص  اب  و  هحفـص 16 ] هقوذآ [  نآ  مهرد  تسیود  اب  سابل و  يارب  نآ 
راـیتخا ینز  لـحم  نآ  زا  مدیـسر و  راوس  هب  یتقو  دـندرک  تیاـنع  مهرد  دصیـس  نم  هب  اـمن و  راـیتخا  ینز  اـج  نآ  زا  ورب و  اروس »  » يوس

یلیلد ایآ  متفگ  وا  هب  نم  دـیوگ : ثیدـح  يوار  يورکلا  نبا  [ 7  ] متـسه هیفقاو »  » زا نم  لاح  نیا  اب  دیـسر  نم  هب  رانید  رازه  راهچ  مدومن 
هحفص [ . ] 8  ] میاهتفرگ شیپ  ار  نآ  ام  هک  تسا  یتداع  یلو  یئوگیم  تسار  وت  تفگ : دزاس ! عناق  ار  وت  هک  یهاوخیم  نیا  زا  رتنشور 

[ 17

قارع فوسلیف  يدنک  يواعد  هب  خساپ 

تلزع و لزنم  رد  اهتدم  درکیم و  فیلأت  نآرق  ياهضقانت  يهرابرد  یباتک  دوشیم  هدرمش  برع  مالسا و  هفسالف  زا  هک  يدنک » قاحسا  »
مـشچ ات  دـندش  بایفرـش  ماما  رـضحم  هب  وا  نادرگاـش  زا  یخرب  يزور  دوب  هتخاـس  لوغـشم  نآ  اـب  ار  دوخ  هدرک و  راـیتخا  ینیـشنهشوگ 
ضرع يدرگاش  دیوگ  خساپ  ار  يدنک  ناتداتسا  ياههتفگ  هک  درادن  دوجو  يدیـشر  درم  امـش  نایم  رد  ایآ  دومرف : داتفا  اهنآ  هب  ترـضح 

دوش نیقلت  امـش  هب  یبلاطم  رگا  دومرف  ماما  میئامن . ضارتعا  داتـسا  هب  هک  تسین  هتخاس  ام  زا  میتسه و  وا  نادرگاش  زا  یگمه  اـم  دـنکیم 
وا اب  نک  یعـس  امن و  راتفر  تبحم  یمرگ و  اب  وا  اب  سرب و  داتـسا  روضح  هب  دومرف : ماما  يرآ  تفگ  دینک  لقن  نم  يارب  ار  نآ  دـیناوتیم 
هک تسا  هدمآ  شیپ  نم  يارب  ياهلئسم  وگب : وا  هب  دمآ  لمع  هب  یئانشآ  سنا و  الماک  هک  یماگنه  یئامن  ادیپ  هحفص 18 ] تفلا [  سنا و 

یناعم نآ  ریغ  دوخ  راتفگ  زا  دناوتیم  نآرق  يهدنیوگ  ایآ  : » تسنیا هلئسم  نآ  تسین و  نآ  لح  یگتسیاش  ار  یـسک  امـش  صخـش  زا  ریغ 
وگب وا  هب  سپ  دشاب  هتـشاد  يروظنم  نینچ  تسا  نکمم  یلب  داد  دهاوخ  خساپ  امـش  هب  وا  دشاب ؟» هدرک  هدارا  دینزیم  سدح  امـش  هک  ار 
دروم ریغ  رد  ار  اهنآ  وت  دـشاب و  هدرک  هدارا  يرگید  يانعم  ینزیم  سدـح  وت  هک  یناعم  نآ  زا  ریغ  نآرق  هدـنیوگ  دـیاش  ینادـیم  هچ  وت 

ار لاؤس  دومن و  ادیپ  ار  لاؤس  نیا  حرط  تیعقوم  ات  درک  راتفر  ماما  روتسد  قباطم  دیـسر و  داتـسا  روضح  هب  درگاش  يربیم ؟ راک  هب  دوخ 
داتـسا دومن . رارکت  ار  لاؤس  درگاـش  نک  رارکت  ار  تلاؤس  تفگ  داد و  شوگ  وا  لاؤس  هب  تقد  لاـمک  اـب  قارع  فوسلیف  تخاـس  حرطم 

هدارا ار  دوصقم  فالخ  هدنیوگ  دوش و  هدرب  راک  هب  یفده  نینچ  هشیدنا  رکف و  تغل و  رد  هک  تسین  دیعب  چیه  يرآ  تفگ  درک و  یلمأت 
زا دشاب  دـیابن  درگاش  دوخ  يهشیدـنا  روخ  رد  لاؤس  نیا  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  درک و  لمأت  ياهظحل  زاب  داتـسا  هحفـص 19 ] دشاب [ . هدرک 
زا یئوگب  نم  هب  ار  تقیقح  هک  مهدیم  مسق  ار  امـش  نم  تفگ  درک و  ور  درگاش  هب  دـبایرد  ار  لاؤس  نیا  همـشچرس  اـت  تساوخ  ور  نیا 
وت هن . داتـسا : دـشاب . هدـمآ  نم  دوخ  نهذ  هب  یلاؤس  نینچ  هک  دراد  يداریا  هچ  تفگ  درگاش  درک ؟ روطخ  امـش  رکف  هب  لاؤس  نینچ  اجک 

دمحموبا هک  تسنیا  تقیقح  درگاش : ياهتفرگ ؟ دای  اجک  زا  ار  لاؤس  نیا  وگب  نم  هب  یـشاب  هدیـسر  یلئاـسم  نینچ  هب  هک  تسا  دوز  زونه 
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نانآ تسا و  نادناخ  نآ  يهدنبیز  اهنت  تالاؤس  نینچ  نیا  یتفگ  ار  تیعقاو  نالا  داتـسا : درک  انـشآ  لاؤس  نیا  اب  ارم  ع )  ) يرکـسع نسح 
اههتـشون و داد  روتــسد  تفاـیرد و  ار  تـقیقح  اروـف  وا  بئاـص  رکف  نـشور و  نـهذ  دـنزاس . نـشور  ار  تـقیقح  دـنناوتیم  هـک  دنتــسه 

هحفص 20 ] [ . ] 9  ] دنربب نیب  زا  دوب  هدروآ  رد  ریرحت  يهتشر  هب  هراب  نیا  رد  هک  یئاههدوسم 

وا ششخب  دوج و 

يدونـشخ تیاـضر و  نآ  يهلیـسو  هب  دـنناوتب  هک  دـندرکیم  تیاـنع  هجوـت و  رظن  نآ  زا  یگدـنز  يداـم و  لـئاسم  هـب  تلاـسر  نادـناخ 
تیاضر دراوم  رد  نآ  فرـصم  جرخ و  رد  ور  نیا  زا  دـننک  زاب  ار  مدرم  یگدـنز  تالکـشم  زا  یهرگ  دـننک و  بلج  ار  ملاع  راـگدرورپ 

هدروآ اجنیا  رد  ع )  ) يرکسع ماما  ناسحا  لذب و  زا  دروم  دنچ  هنومن  ناونع  هب  دنتشادن  يراددوخ  هقیاضم و  نیرتکچوک  ملاع  راگدرورپ 
ترسع و رد  نانآ  جراخم  نیمأت  رد  هک  مدوب  هدرک  ادیپ  يدایز  يهلئاع  نم  دیوگیم : یسابع » ریصق  فسویوبا   » مان هب  یـصخش  دوشیم :

نیرتکچوک هحفص 21 ] متشاد [  دمآ  تفر و  هتشون و  همان  نانآ  فارشا  لاجر و  یسابع و  يافلخ  رابرد  هب  هچنآ  مدربیم  رـس  هب  هقیـضم 
ع)  ) يرکـسع نسح  ماما  لزنم  هب  مروبع  یتقو  دندوب  تسایر  هاج و  قرغ  توهـش و  تسم  همه  نوچ  تشادن  نم  لاح  هب  ياهدـئاف  رمث و 

دوب الط  رانید  دص  راهچ  يوتحم  هک  داد  نم  هب  ياهتـسب  ریخأت  یلطعم و  نیرتکچوک  نودـب  ماما  دوش  لاؤس  تبحـص و  هکنآ  نودـب  داتفا 
مان هب  یصخش  - 2 [ . 10 ... ] میامن ادیپ  تاجن  دوخ  ياهیراکهدب  اهضرق و  یگدنز و  تالکشم  راب  ریز  زا  متـسناوت  لوپ  نآ  تکرب  هب  نم 

یهاگآ نم  یگدـنز  عضو  زا  وا  ات  مدرک  تجاح  ضرع  وا  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  روبع  هار  رـس  رد  : » دـیوگیم یـسابع » یلع  نب  دـمحم  »
ماما - 3 [ . 11 « ] دیشخب نم  هب  هک  تشاد  هارمه  دوخ  اب  الط  رانید  دص  وا  هدب  وا  هب  يراد  هچ  ره  دومرف  دوخ  صوصخم  راکـشیپ  هب  تفای 

یمومع یگدنز  هحفـص 22 ] هب [  یکمک  دـیامن و  میـسقت  دوخ  نایعیـش  نارای و  نایم  ات  داتـسرف  رفعج  نب  یلع  يارب  رانید  رازه  تسیود 
هدـش تشیعم  یگنت  راچد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  رـصع  رد  نم  تفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مشاـهوبا  زا  - 4 [ . 12  ] دـشاب هدرک  نانآ 

نم يارب  رانید  غلبم 100  راوگرزب  نآ  مدش و  دراو  لزنم  هب  هک  یتقو  مدیشکیم  تلاجخ  یلو  مریگب  ترضح  نآ  زا  یلوپ  متـساوخ  مدوب 
[ . ] 13  ] دـش دـهاوخ  اور  يراد  تسود  هک  روط  نآ  هاوخب ! ار  دوخ  تجاح  شکن  تلاجخ  يراد  یتجاـح  هک  تقو  ره  تشون  داتـسرف و 

هحفص 24 ]

ماما یگدنز  رصع 

ماما راگزور 

ياـفلخ رورت  باـعرا و  تموکح  راـگزور  رد  یکیراـت ، تشحو و  رـصع  کـی  رد  مالـسا ، خـیرات  ياهرـصع  نیرتقاـنتخا  رپ  نارود  رد 
مالسا ياوشیپ  نیمهد  ع )  ) يداه ماما  يهناخ  رد  هنیدم  يونعم  یخیرات و  رهش  رد  تیالو  نامـسآ  ناشخرد  يهراتـس  نیمهدزای  یـسابع ،

هب مالسا  خیرات  ياهنارود  نیرتبارطـضا  رپ  نیرتکیرات و  زا  یکی  سابعلاینب  تموکح  نارود  هحفص 25 ] داهن [ . ناهج  يهصرع  هب  اپ 
رظن زا  یلو  دـندومنیم  نادنمـشناد  شناد و  جـیورت  ملع و  هب  رهاـظت  یـسابع  ياـفلخ  زا  ياهدـع  ناـمز  ربج  يور  هچ  رگ  دوریم  راـمش 

هک يدـح  هب  دوب ، هدـش  هداهن  ناناملـسم  تمرح  کته  يزیرنوخ و  يرگدادـیب و  ملظ و  يهیاپ  رب  ناـنآ  راـک  ساـسا  يرادا ، تموکح و 
مدرم يهنامحریب  راتـشک  يزیرنوخ و  رد  نانآ  تاهابم  راختفا و  نیرتگرزب  نوچ  دوب  هسیاقم  لباق  هیماینب  لامعا  اـب  ـالماک  اـهنآ  لاـمعا 

هیروس و رد  هک  ياهنامحریب  عیجف و  ياهراتشک  رثا  رد  سابعلاینب  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  مالسا  نیخروم  زا  یکی  دیدرگیم ... هصالخ 
تشاد همادا  يزیرنوخ  راتشک و  لتق و  هشیمه  نانآ  تموکح  رصع  رد  دندش و  راوس  تفالخ »  » بکرم رب  دندش  بکترم  قارع  نیطسلف و 

دـنتخادرپیم و ار  تموکح  تایلام  هک  يدارفا  هحفـص 26 ] نامه [  هراچیب ، هانپیب و  مدرم  اب  هکلب  یجراخ  نانمـشد  نایغای و  اـب  هن  یلو 
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هب خیرات  زا  هحفص  هاجنپ  تسین  اور  : » دیازفایم دوخ  نخـس  نایاپ  رد  وا  دندشیم »... هدناوخارف  یـسابع  تلود  مچرپ  ریز  هب  داهج  ماگنه 
: دومن هصـالخ  ریز  يهلمج  دـنچ  رد  ناوتیم  ار  ناـنآ  تموکح  نارود  هکلب  دوـش  هداد  صاـصتخا  یـسابع ، ناـمیخژد  نارگمتـس و  ماـن 
رب ار  نارگید  لام  نوخ و  سومان و  ضرع و  نایغط ، رثا  رد  نانآ  هکنآ : رتهاتوک  نخـس  دـندرب و  دـندرک و  تراـغ  دـندروخ ، دـندیگنج ،

[ . 14 « ] دنتسناد لالح  حابم و  نتشیوخ 

بدا رعش و  يهنیئآ  رد 

دـصاقم ضارغا و  زا  یلاخ  هک  یتروص  رد  تسا  يرـصع  ره  یگدـنز  طیحم  رگناشن  هنیآ و  مدرم  یمومع  ناـبز  بدا و  رعـش و  ياوتحم 
رایتخا رد  ار  یسابع  هحفص 27 ] يافلخ [  راگزور  زا  یئایوگ  يولبات  هیهاتعلاوبا »  » مان هب  زور  نآ  رومان  بدا  لها  زا  یکی  دشاب  یـصخش 

حـیاصن و هک  تسه  یـسک  ایآ  :» دیارـسیم دوخ  راعـشا  رد  وا  تسا  زور  نآ  يهنارباج  عاضوا  يهدـنهد  ناـشن  نیرتهب  هک  دراذـگیم  اـم 
تراجت و تسا و  هتفر  ـالاب  یلیخ  ياـهتمیق  اـهخرن و  امـش  تفـالخ  راـگزور  رد  دـناسرب ؟ مدرم  رادـمامز  هفیلخ و  شوگ  هب  ارم  ياهدـنپ 
ناگراچیب و رب  ناوارف  هودـنا  مغ و  دـنربیم  رـس  هب  تکالف  رقف و  یگراچیب و  رد  مدرم  تسا و  هداهن  يدوبان  يداـسک و  هب  ور  تـالماعم 

شوگ هب  نازرل  دنلب و  ياهادـص  اب  ار  دوخ  ياهتیاکـش  نانآ  تسا  هدروآ  رد  وناز  هب  ار  نانآ  هک  تسا  هتـشگ  یلوتـسم  نانزهویب  نامیتی و 
هنـسرگ و ياهمکـش  هاگهانپ  لوئـسم و  راگزور  نیا  رد  دنیامن  ادیپ  یـشمارآ  شیاسآ و  دناهدرک  ادیپ  هک  یعـضو  زا  ات  دنناسریم  هفیلخ 

يهفیلخ امـش  شوگ  هب  لماک  روط  هب  ار  هدیدمتـس  هراچیب و  تلم  ياهـشرازگ  نم  دشاب ؟ دناوتیم  یک  هفیلخ  زج  هنهرب  نایرع و  ياهندب 
هحفص 28 ] [ . ] 15 ... ] مدناسر ناناملسم 

یسابع يافلخ  ياهگنرین 

اب تلاسر  نادناخ  ربارب  رد  يدنبههبج  و  دوخ ، یلصا  روحم  زا  یمالسا  تموکح  نتخاس  فرحنم  رد  یـسابع  يوما و  نارادمامز  هکنآ  اب 
لاـجر و اـب  یطاـبترا  نادـنچ  زیزعلادـبع ) نب  رمع  ءانثتـساب   ) يوـما ياـفلخ  هک  دنتـشاد  مه  اـب  ار  تواـفت  نـیا  یلو  دـندوب  كرتـشم  مـه 
و ۀیداغ 5 - رمت و  ۀحئار  رهدلا  مومغ  يرأ  و  ۀیشاف 4 - ةرورـضلا  يرأ  ةرزن و  بساکملا  يرأ  و  - 3 [ 16  ] رد دنتشادن و  ینید  نادنمشناد 
ۀیلاع 8- فاعض  تاوصاب  ةدهجم  نوکـشی  ۀـیجار 7 - کیل و  اومـسی  لزی  مل  جار  نیب  نم  ۀـیلاخلا 6 - تویبلا  یف  لمارالا  یماتیلا و  يرأ 
ۀـیراعلا 11- موسجلل  تاعئاجلا و  نوطبلل  نم  ۀیواط 10 - حبصت  یست و  عوج  تاتبـصم  نم  ۀیفاعلا 9 - هوقل  امماوری  یک  كدـفر  نوجری 

نتخاس بوکرـس  فورـصم  نانآ  تمه  رتشیب  دـندرکیمن  هلخادـم  یلیخ  نانآ  راک  هحفـص 29 ] ۀـیفاش [  ۀـیعرلا  نم  کیلا  ارابخا  تیقلا 
ور نیا  زا  دنتـشاذگیم  او  دوخ  لاح  هب  ار  نادنمـشناد  املع و  دوب و  یناوید  یلام و  روما  میظنت  اـی  یجراـخ  تاـحوتف  یلخاد ، ياهتـضهن 

نایسابع دش و  هدیچرب  نایوما  تموکح  طاسب  هک  یماگنه  یلو  تشادن  ياهغبص  هرهب و  یبهذم  گنر  ینید و  يههجو  زا  نانآ  تموکح 
یبهذم لماوع  زا  يرادربهرهب  يارب  ششوک  دنداد و  یبهذم  ینید و  گنر  دوخ  تموکح  هب  نانآ  دش  سکع  رب  هیـضق  دندمآ  راک  يور 

نیا تلع  درک  ادـیپ  جاور  یمالـسا  ياملع  نادنمـشناد و  ینید و  لاجر  اـب  طاـبترا  يرادـنید و  هب  رهاـظت  تفرگ و  توق  تموکح  عفن  هب 
ینید و يههجو  يرادمامز ، نیع  رد  دنتساوخیم  هکلب  دنوش  هتخانش  یسایس  رادمامز  ناونع  هب  اهنت  دنتساوخیمن  نانآ  هک  دوب  نآ  رهاظت 
هک هحفـص 30 ] دوب [  لصا  نیا  يور  دنوش  رادروخرب  رتشیب  یمومع  راکفا  مارتحا  زا  رذگهر  نیا  زا  ات  دنریگب  دوخ  هب  زین  یبهذـم  رابتعا 

توعد تلاسر و  نادناخ  اب  سامت  دندرکیم و  هیهت  یبهذـم  ياهـشوپرس  ینید و  يهدـنبیرف  تاهیجوت  بلغا  دوخ  فالخ  ياهراک  يارب 
یفرعم ینامـسآ  یهلا و  تبهوم  کی  ار  قلخ  رب  تموکح  نانآ  ادـخ ! زا  تباین  دوب  هزیگنا  هفـسلف و  نیمه  يور  تموکح  زکارم  هب  ناـنآ 

وا زا  تباین  تفالخ و  هب  ادخ و  فرط  زا  یگدنیامن  هب  دندادیم  ماجنا  هک  ار  یلمع  ره  ادخ و  ناگدنیامن  نانیـشناج و  ار  دوخ  دندرکیم 
داریا زور  نآ  ناناملـسم  زا  يریثک  هوبنا  نایم  هک  ياهباطخ  رد  یـسابع  يافلخ  زا  یکی  یقیناود » روصنم  ! » لاوما لفق  دـندرکیم . دادـملق 
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زا نم  مراد ؛ هدهع  هب  ار  امش  يربهر  وا  کمک  تیانع و  قیفوت و  اب  متـسه  ادخ  بناج  زا  امـش  مکاح  نم  مدرم ! :» تفگیم نینچ  درکیم 
لفق دـنوادخ  بناج  زا  نم  مهدیم  ماجنا  متـساوخ  يراک  ره  وا  تساوخ  و  هحفص 31 ] هدارا [  اب  میامـش و  لاوما  نابهگن  دنوادخ  فرط 
یقاب لاوما  لفق  تساوخن  رگا  مهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  مهد  هعسوت  امـش  تامـسقت  قازرا و  رب  هک  تساوخ  وا  رگا  متـسه  امـش  لاوما 

يهدارا تساوخ و  قبط  مدرم  یمومع  لاوما  رد  فرـصت  ادـخ و  فرط  زا  یگدـنیامن  [ . 17 !...« ] دـننک زاب  ارم  هک  يزور  ات  دـنام  مهاوخ 
رب دریگب  ار  هدارا  نآ  ولج  تسناوت  دـهاوخن  یلماـع  چـیه  تشاد و  دـهاوخن  رب  رد  ینوناـق  عناـم  عدار و  هنوگچیه  ارهق  یئادـخ  یهاـنتمان 

کی ای  قلمتم  سولپاچ و  رعاش  کی  هب  یهاگ  هک  مینیبیم  ناوارف  یـسابع  يافلخ  شور  هریـس و  رد  هک  دوب  رکف  هشیدـنا و  نیمه  ساـسا 
رازه نیدـنچ  یفرط  زا  دـناهدرک و  یـشخب  متاح  ادـخ ! تباین  یمومع  لاوما  و  تفالخ ! يهسیک  زا  مهرد  رازه  نیدـنچ  هصاـقر  برطم و 

یسابع يافلخ  هحفـص 32 ] زا [  رگید  یکی  دـمتعم  رـصع  رد  هک  دـنناسریم  یئاج  هب  ار  راـک  یئاونیب  یتخبدـب و  رد  كولفم  هراـچیب و 
یمومع لاوما  تسا ! قنور  رپ  رارقرب و  نانچمه  تفالخ  هاگتـسد  شون  شیع و  هک  یلاح  رد  [ 18  ] دندروخیم ار  اهناسنا  تشوگ  اهناسنا 
جراخم نوچ  دوریم  نایم  زا  دنکیم و  شکورف  اجنامه  رد  یلو  دوشیم  ریزارس  دادغب  ياههنیزخ  هب  یمالسا  روشک  فانکا  فارطا و  زا 

نایبدا زا  یکی  یبانع »  » هب یتقو  دوب ! هداعلاقوف  ناسولباچ  نارکاچ و  ناگدنزاون و  نارعاش و  هب  نانآ  ياهیشخب  متاح  تفالخ و  هاگتـسد 
ياههلص زیاوج و  ایاطع و  زا  ات  یئوجیمن  یکیدزن  برقت و  هفیلخ  هب  دوخ  ناراکمه  دننامه  ارچ  وت  دوشیم  هتفگ  یسابع  رـصع  فورعم 

زیچان و رما  کی  رد  ار  مهرد  رازه  هد  یهاـگ  تسین  باـسح  يور  هفیلخ  ياـیاطع  مدـید  نم  : » دـیوگیم خـساپ  رد  وا  يوش  دـنمهرهب  وا 
هحفـص ار [  دوخ  تیعقوم  مناوتیمن  نم  دنکیم  دـیعبت  رهـش  زا  هتخاس و  مورحم  زیچان  لمع  کی  يور  ار  درف  یهاگ  دـشخبیم و  یئزج 

[ . 19 ... ] مشاب مدرم  نیا  نیمادک  زا  ات  مزاس  نشور  [ 33

سورع خاک 

یگدنز بتارم  توافت  یتاقبط و  تافالتخا  زور  هب  زور  هک  دوب  تفالخ  هاگتـسد  يهدیجنـسان  ياهـشور  اهیزادـنا و  طلغ  نیمه  ساسا  رب 
اب نانآ  دندوزفایم . دوخ  يرهاظ  تالمجت  رب  هدش و  یلبق  زور  زا  رتدب  زور  ره  هلسلس  نیا  يدعب  يافلخ  تفرگیم و  هلـصاف  مه  زا  مدرم 
هک یئاهخاک  دندرکیم  ششوک  یعـس و  يرتسگداد  تلادع و  خاک  نتخادنارب  رد  هدیـشک  نامـسآ  هب  رـس  للجم و  ياهخاک  نتـشارفارب 

لکوتم سورع  خاک  اهنت  . » دننکیم شرازگ  نینچ  نیا  نیخروم  درکیم ! زواجت  رانید  درایلیم  نیدنچ  زا  یهاگ  نآ  نکـشرمک  ياههنیزه 
نویلیم اههد  یئاهنت  هب  مادک  ره  ناتـسب ... حـیلم ، حبـص ، جرب ، نادیـش  بیرغ ، يرفعج ، ياهخاک  دوب و  هتـشادرب  هنیزه  مهرد  نویلیم  یس 

[ . 20  ] دندوب هتشادرب  جرخ  هحفص 34 ] رانید [ 

خاک کی  رد  یناهج 

« يرفعجلا  » خاک رد  وا  هک  یلاح  رد  دیدرگ  لکوتم  خاک  دراو  قوذ  شوخ  بیدا  رعاش و  درم  ءانیعلاوبا »  » یتقو میناوخیم : خـیرات  رد  زاب 
رعاش یتفای ؟ هنوگچ  ار  ام  رـصق  نیا  هک  درک  لاؤس  وا  تادـهاشم  هرابرد  وازا  خاـک  دـیدزاب  زا  سپ  دوب  شون  شیع و  لوغـشم  هداد و  مل 

ار وا  راـتفگ  لـکوتم  ياهدروآ ! مهارف  دوخ  يهناـخ  رد  ار  اـیند  وت  یلو  دـننکیم  اـنب  اـیند  رد  ار  یئاـههناخ  مدرم  :» تفگ خـساپ  رد  بیدا 
[ . 21  ] داد رارق  دوخ  صاخ  هجوت  تیانع و  دروم  ار  وا  دیدنسپ و 

لماکلا خاک 

هک دوب  هدرک  انب  لماکلا »  » ماـن هب  يرـصق  دـیآیم  رامـش  هب  هحفـص 35 ] ع [ )  ) يرکـسع ماما  رـصاعم  ياـفلخ  زا  رگید  یکی  هک  زتعملا » »
تیاهن رد  ایرثلا »  » مان هب  یخاک  یـسابع  ياـفلخ  زا  رگید  یکی  دـضتعملا » . » دوب هدـیدرگ  هتـسارآ  تارهاوج  درمز و  ـالط و  زا  نآ  فقس 
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دادملق يرشب  تعنص  زا  جراخ  ار  نآ  دنکیم  فیصوت  ار  اجنآ  یتقو  زور  نآ  يارعش  زا  یکی  زتعم  نبا  هک  دوب  هتشارفارب  هوکش  تعسو و 
رابگنز نانوی ، مور ، زا  ار  هجاوخ  درم  رازه  هدزای  دوخ  للجم  عیسو و  رـصق  رد  ردتقملا » !« » دهدیم تبـسن  ناگتـشرف  نایرپ و  رب  هدومن و 

نیا ربارب  رد  دوب . یسابع  يافلخ  ياهیراکفارسا  زا  یئاههشوگ  اهنیا  دنیامنب ... تبقارم  تبظاوم و  ارـسمرح  ناوناب  زا  ات  دومنیم  يرادهگن 
زا یکی  يهراشا  هزمغ و  ای  وم  رات  هب  مدرم  یگدـنز  دـمآ  رامـش  هب  نآ  زا  یکدـنا  سب  يهنومن  هک  اهیـشایع  اهیبلط و  هاج  اهیراکفارـسا و 

دیدرگیم . مارح  تلم  رب  یگدنز  رگید  مشخ  ای  ءامیا  نیرتکچوک  اب  هک  هحفص 36 ] دوب [  هتسب  یسابع  تفالخ  نیرومأم  نانابرد و 

تیونعم لوفا 

ریزارس نیئاپ  هب  الاب  تاقبط  زا  يراک  فالتا  یـشایع و  عویـش  یهابت و  داسف و  تایدام و  هب  شیارگ  هک  یعاضوا  طیارـش و  نینچ  نیا  رد 
رهاظ رد  ثحب  زج  لئاسم  نآ  هب  هجوت  زا  تفریم و  يدوباـن  طاـطحنا و  هب  ور  یناـمیا  یقـالخا و  لـئاسم  تاـیونعم و  هب  هجوت  دوب  هدـش 

لیکـشت و  کشخ ... ریـسفت  ثیدـح و  ثحب  تاسلج  ای  نآرق ؛ ظافلا  ندوب  یمیدـق  ادـخ ، مالک  لیبق  زا  یمالـسا : بلاـطم  رـشق  ظاـفلا و 
رادـمچرپ تیلوئـسم  هفیظو و  یعقوم  نینچ  رد  زورما ... ناـهج  سکوب  یناـمرهق  تاـقباسم  دـننامه  هرظاـنم  هثحاـبم و  يروتـسد  سلاـجم 

تلاسر نادـناخ  سیئر  يهدـهع  رب  دوب  هدـش  يزیریپ  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  ياناوت  تسد  اب  نآ  يهیاپ  هک  تیناحور  تیونعم و  تضهن 
فالخ رب  انـش  هک  دـنز  سدـح  دـناوتیم  رتهب  یمارگ  يهدـنناوخ  هک  دوب  هدـش  لوحم  ع )  ) يرکـسع هحفـص 37 ] نسح [  ماما  ترـضح 

مداصت و یتالکـشم  عناوم و  هچ  اب  مالـسا  يهدـنزرا  قئاقح  یحو و  میلاعت  اب  نانآ  نتخاـس  انـشآ  مدرم و  يربهر  داـشرا و  بآ و  ناـیرج 
ینید نایاوشیپ  يریگتهج  ور  نیا  زا  دیدرگ ! دهاوخ  وربور  یبعص  تالکشم  عناوم و  هچ  اب  غیلبت  هار  رد  و  تشاد ؟ دهاوخ  رب  رد  محازت 

يدایا یمئاد  تبقارم  رظنتحت و  بلغا  ساسا  نیا  رب  دوب و  یفنم  یبلـس و  يریگعضوم  عون  کی  تافاحجا  تایدعت و  نیا  اب  ههجاوم  رد 
حرش رد  ور  نیا  زا  دندربیم  رس  هب  نادنز  ياههشوگ  رد  یمئاد  لرتنک  تبقارم و  رب  هوالع  یهاگ  دنتشاد و  رارق  یسابع  يافلخ  لماوع  و 

یـسابع يهفیلخ  نادـنز  هب  راب  نیدـنچ  دوخ  يهلاس  رمع 28  زا  هاتوک  تدـم  رد  هک  میناوخیم  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  لاـح 
، ] تسا هتفرگیم  تروص  هفیلخ  نیرومأـم  تبظاوم  رظنتحت و  وا  ناوریپ  نایعیـش و  دـمآ  تفر و  هکنیا  اـی  تسا  هدـش  هدـنکفا  دـمتعم » »

هحفص 40 ] تفرگیم [ . تروص  هداعلاقوف  ياهیتحاران  تالکشم و  اب  یبهذم  لاؤس  کی  خساپ  تفایرد  ای  هحفص 38 ]

ماما رصاعم  يافلخ 

هراشا

شش ره  راگزور  هک  دوب  رصع  مه  یسابع  يافلخ  زا  نت  شـش  اب  لاس ) 28  ) دوخ تدم  هاتوک  تایح  نارود  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
نانآ مان  هب  راصتخا  هب  هک  دوب  رتهایـس  یـسابع  ياـفلخ  رگید  تموکح  نارود  زا  زور  نآ  یـسایس  عاـضوا  یلخاد و  تاـبالقنا  رظن  زا  نت 

ددرگیم : هراشا 

( برع نرن   ) لکوتم

يرجه لاس 247  وا  راک  نایاپ  دوب و  ع )  ) يرکـسع ماما  دلوت  لاس  نامه  لاس 232  هب  وا  تفالخ  زاغآ  نوراه  دنزرف  دمحم  دـنزرف  رفعج 
هاگتسد هحفـص 41 ] یکافـس [  يراکهابت و  داسف و  وا  رـصع  رد  تسا  هدـیماجنا  لوط  هب  هام  هن  لاس و  هدراهچ  وا  تفالخ  تدـم  تسا و 

عونمم البرک  فجن و  ترایز  يو  روتـسد  اب  هک  دـیدرگ  غلاب  يدـح  هب  تلاسر  نادـناخ  يهنیک  توادـع و  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  تفالخ 
یگدنز وا  رصع  رد  هک  ینادنمـشناد  زا  دندرک  نییعت  همیرج  نیرئاز  رب  دش و  ناسکی  كاخ  اب  نادیهـش  رورـس  رهطم  ربق  دیدرگ و  مالعا 
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رد وا  نارود  رد  هعیش  درب  مان  ار  يدنوار » نبا  « » یفاکـسا  » تنـس لها  هیقف  لبنح » نبا  ، » يوحن ءآرف » « » مکح نب  ماشه   » ناوتیم دناهدرک 
[ . 22  ] دیدرگ لقتنم  رصتنم  هب  تموکح  دش و  هتشک  دوخ  رکشل  كارتا  تسدب  هکنیا  ات  دربیم  رسب  ناوارف  هودنا  تنحم و 

رصتنم

نـس 25 رد  لاـس 248  رد  تسـشن و  تفـالخ  هب  يرفعج  خاـکرد  يرجه  لاس 247  هب  لـکوتم  رورت  زور  ناـمه  رد  رفعج  دـنزرف  دـمحم 
هللادبعابا ربق  ترایز  وا  تدم  هاتوک  تفالخ  نارود  رد  تسا  هدوب  هام  هن  وا  هحفص 42 ] تفالخ [  تموکح و  تدم  تشذگرد و  یگلاس 

دش . هدنادرگزاب  ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  هب  راب  نیموس  يارب  كدف  دیدرگ و  مالعا  دازآ  (ع )

نیعتسم

هـس وا  تفالخ  تدم  تسـشن و  تفالخ  هب  لاس 248  هب  رـصتنم )  ) شردارب تشذگرد  زور  نامه  رد  مصتعم  دنزرف  دمحم  دـنزرف  دـمحا 
یگلاس رد 35  لاس 252  رد  وا  دـنداد  لاـقتنا  يدـعب  هفیلخ  زتعملا  هب  دـندرک و  علخ  تموکح  زا  ار  وا  دـیماجنا  لوطب  هاـم  تشه  لاـس و 
تفالخ هاگتـسد  ملظ  متـس و  دـض  رب  يولع  دـیز  نب  نسح  يربهر  اب  ناگرگ  ناتـسربط و  تاداس  وا  تفـالخ  راـگزور  رد  دـش و  هتـشک 

تفرگ رس  یلحم  ياهـشروش  تابالقنا و  ناریا  قطانم  یحاون و  رگید  رد  دنداد و  بیترت  یلقتـسم  تموکح  ناریا  یحاون  رد  دندیروش و 
هحفص 43 ] [ . ] 23]

زتعملا

تدـم تخاس و  عولخم  ار  دوخ  لاـس 255  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموـکح  يرجه  لاس 252  مرحم  هام  رد  لکوتم  رفعج  دـنزرف  ریبز 
رد تاداس  نایولع و  تشذـگرد  ءارماس  رد  یگلاس  نس 24  رد  ندـش  علخ  زا  سپ  زور  شـش  هک  دوب  هام  شـش  لاس و  راهچ  وا  تفالخ 

دوب ع )  ) رفعج نب  یسوم  دنزرف  رفعج  نانآ  نیرتفورعم  زا  یکی  هک  دندربیم  رس  هب  اهنادنز  رد  اههجنکش  نیرتدیدش  اب  وا  تفالخ  نارود 
[ . 24]

يدتهم

هدزای وا  تموکح  تدم  هک  دش  هتشک  لاس 256  رد  یگلاس  نس 38  رد  دیسر و  تفالخ  هب  لاس 255  بجر  هام  رد  نوراه  دنزرف  دمحم 
نآرق و ندوب  یمیدـق  ياوتحمیب  ياهلدـج  رمثیب و  تاـثحابم  هب  یگدـنز  هحفـص 44 ] يرورـض [  لئاسم  زا  وا  رـصع  رد  مدرم  دوب  هاـم 

درب مان  ار  برع  رومان  يهدنـسیون  رعاش و  ظحاج  ناوتیم  وا  تموکح  رـصاعم  نادنمـشناد  زا  دندش  هدناشک  نآرق  تقلخ  مدع  ای  تقلخ 
[ . 25]

دمتعم

وا تموکح  تدـم  تفر  ایند  زا  یگلاس  رد 48  لاس 279  رد  دیـسر و  تفالخ  هب  لاس 256  هب  بجر  هام  رد  لکوتم  رفعج  دـنزرف  دـمحا 
وا تفالخ  راگزور  رد  یفوتم 265 )  ) يرافـص ثیل  بوقعی  مایق  تشاد و  همادا  لاس  هک 23  دوب  یـسابع  ياهتفالخ  نیرتینالوط  زا  یکی 

رکذ يدام  فلتخم  لماوع  ینطو و  يداژن و  يهبنج  هک  ناگدنـسیون  بلغا  روصت  فالخ  رب  وا  بـالقنا  یلـصا  فدـه  تفرگ و  تروص 
: دنکیم فیـصوت  نینچ  نیا  ار  فده  نیا  يراعـشا  نمـض  رد  وا  هکنیا  بلطم  دهاش  تسا و  هدوب  یقالخا  يونعم و  لماع  کی  دـننکیم 
هک یتروص  رد  منکن ؟ مایق  نم  ارچ  متسین  سویأم  قارع  كاخ  رب  طلست  هحفص 45 ] زا [  مراد و  ار  سراف  يهقطنم  دودح  ناسارخ و  نم  »
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لاعتم و دـنوادخ  يرای  اب  نم  ددرگیم  هجوت  هنهک  یناتـساب و  راثآ  دـننامه  نآ  لئاسم  هب  دوشیم و  هتـشاذگ  لمهم  بهذـم  نید و  روما 
رد ماما  تداهـش  تسا و  هتفریذپ  ماجنا  وا  تموکح  رـصع  رد  ع )  ) يرکـسع ماما  یعامتجا  یگدنز  رتشیب  [ . 26 ...« ] مدرک مایق  وا  تنمیم 

راتـشک لتق و  ترثک  زا  نیخروم  ددرگیم . عقاو  وگتفگ  دروم  باتک  يهدنیآ  تاحفـص  رد  هک  تسا  هدوب  وا  هسیـسد  يهشقن و  اب  ءارماس 
رفن نویلیم  مین  زا  شیب  وا  تموکح  نارود  ناگدش  هتـشک  دادعت  يدوعـسم  سدح  نیمخت و  ربانب  دـناهدش و  هتـشاداو  بجعت  هب  وا  رـصع 

هحفص 46 ] [ . ] 27  ] تسا هدوب 

تفرگ تروص  هک  یئاهمایق 

هراشا

اهنآ : زا  یئاه  هنومن  کنیا  تسویپیم  روهظ  هب  يروشک  حطس  رد  يدیدج  بالقنا  زور  ره  یسابع  يافلخ  تافاحجا  ملظ و  رثا  رد 

اهکرت بالقنا 

دش . هتشک  مه  هفیلخ  دوخ  نآ  رثا  رد  هک  تفرگ  تروص  اغب »  » يربهر هب  لکوتم  نارود  رد  اهکرت  بالقنا 

هفوک یلم  بالقنا 

ات تشاد  همادا  لاس  ود  اـت  تفرگ و  تروص  هفوک  رد  لاس 248  رد  رایط  رفعج  ناـگداون  زا  رمع  نب  ییحی  يربهر  هب  هفوک  یلم  بـالقنا 
زا نوچ  دـیدرگ  مدرم  قیمع  رثأت  هودـنا و  بجوم  وا  يریگتـسد  دـیدرگ  لـمح  دادـغب  هب  و  هحفص 47 ] ریگتـسد [  لاس 250  رد  تبقاـع 

فورعم خروم  يدوعـسم  هک  تسا  هدـش  هدورـس  وا  فیـصوت  رد  یناوارف  راعـشا  اـههیثرم و  دوب  رادروخرب  مدرم  یبلق  يونعم و  یناـبیتشپ 
[ . 28  ] تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  اهنآ  زا  ياهمش 

دیز نب  نسح  مایق 

لیکشت یلقتسم  تموکح  ناتـسربط  ناگرگ و  يهقطنم  رد  دندرک و  مایق  يولع  دیز  نب  نسح  يربهر  هب  ناریا  مدرم  ناتـسربط  یحاون  رد 
دنداد .

يرافص ثیل  بوقعی  مایق 

دوخ فرصت  هب  دادغب  دودح  ات  درک و  مایق  ناریا  زا  هوبنا  رگشل  اب  ناسارخ  مدرم  زا  يرافص  ثیل  بوقعی  لاس 262  هب  دمتعم  راگزور  رد 
[ . 29  ] دروآ رد 

ير بالقنا 

تـسویپ دیز  نب  نسح  توعد  هب  ار  دوخ  درک و  مایق  نسح  نب  رفعج  هحفص 48 ] نب [  دمحم  ير  رد  ناگرگ  ناردنزام و  بالقنا  نراقم 
تفر ایند  زا  وا  نادنز  رد  دیدرگ و  لمح  هفیلخ  يورین  هدنامرف  رهاط  ادـبع ... نب  دـمحم  شیپ  روباشین  هب  دـش و  ریگتـسد  راک  تبقاع  داد 

[ . 30  ] داد تسکش  ار  وا  درک و  هزرابم  رهاط  دمحم  اب  درک و  مایق  ع )  ) یلع ناگداون  زا  یسیع  نب  دمحا  يو  زا  سپ 
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نیوزق مایق 

لاس رد  هکنانچ  تفای  تیرومأم  نانآ  یبوکرس  هب  هفیلخ  هاپس  هدنامرف  اغب  نب  یسوم  دندرک  مایق  نیوزق  مدرم  یسیع  نب  دمحا  مایق  نراقم 
درک . مایق  هفوک  رد  هزمح  نب  دمحم  نب  نیسح   251

هرصب بالقنا 

هحفص 50 ] [ . ] 31  ] تشاد همادا  ثیل  بوقعی  بالقنا  ات  هک  تفرگ  تروص  یبالقنا  هرصب  رد  لاس 255  هب  يدتهم  تفالخ  نارود  رد 

زاجح رد  لاس  جنپ 

تیلوفط نارود 

شوگ اب  ار  تلاسر  نادناخ  میرح  هب  تایدعت  اهتناها و  زا  هدنبوک  هدننک و  تحاران  رابخا  هک  دوب  هدشن  يرپس  وا  رمع  راهب  نیمجنپ  زونه 
دینـشیم رازاـب  هچوک و  مدرم  ناـبز  زا  ار  راـبخا  نیا  يو  تسبیم  شقن  وا  فیطل  ساـسح و  حور  رد  اـهنآ  قیمع  راـثآ  دینـشیم و  دوخ 

زا یگداوناخ  ياوران  تیبرت  یـسایس و  تیعقوم  يور  تلاسر  نادـناخ  راد  هنیک  شناد و  تلیـضف و  زا  يراع  كافـس و  درم  نآ  لـکوتم 
هزره وا  هب  هباـطخ  ربـنم  يـالاب  یمومع  راکـشآ و  تروص  هب  دزرویمن و  يراددوخ  ع )  ) یلع نادـناخ  هب  تبـسن  توادـع  هنیک و  راـهظا 
راضح يهدـنخ  ضحم  ار  راوگرزب  نآ  دـیلقت  شون  شیع و  ياـهمزب  هحفـص 51 ] رد [  هک  درادیم  او  ار  يدـلقم  درم  اـی  دـنکیم  یئوگ 

بوبحم هداعلاقوف  تیـصخش  نادیهـش و  رورـس  حیرـض  هبق و  هک  دینـشیم  وا  يرآ  دنادنخب  ار  هفیلخ  دروایب و  رد  هدزتلفغ  تسمرس و 
مسا و یلکب  دوخ  معز  هب  ات  دندنبیم  وا  مرح  رب  بآ  دننکیم و  ناسکی  كاخ  اب  ناریو و  ار  نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  يولع  نادناخ 

لیبـق نیا  هنیدـم  رد  هک  دوـب  هلاـس  جـنپ  زوـنه  وا  يرآ  دینـشیم  ناوارف  اـهتیانج  لـیبق  نیا  زا  دـننک  نوریب  اـهلد  زا  شوـمارف و  ار  وا  مسر 
رگا : » داد شرازگ  نینچ  لکوتم  هب  ياهمان  نمـض  رد  هنیدم  رادناتـسا  هللادبع  نب  دمحم  دینـشیم ... ار  هدـننک  تحاران  رابخا  اهـشرازگ و 

قالخا و يهتفیـش  عیطم و  ار  قطانم  نیا  مدرم  رثکا  نوچ  دیربب  نوریب  راید  نیا  زا  ار  دمحم  نب  یلع  تسه  يزاین  هنیدـم  هکم و  هب  ار  امش 
هحفص 52 ] [ . ] 32 ....« ] تسا هتخاس  دوخ  شور 

ردپ روضح  رد  ءارماس  يوس  هب  تکرح 

يور زا  دنک و  بلج  [ 33  ] ارماس هب  هنیدم  زا  ار  يداه  ماما  ات  داد  تیرومأم  نیعأ » نبا  ۀمثره   » مان هب  دوخ  رکشل  يارما  زا  یکی  هب  لکوتم 
نییعت يرجه  لاس 242  ار  نآ  شراگن  خیرات  ناخروم  هک  تشون  ترـضح  نآ  هب  هحفص 53 ] مارتحا [  ریقوت و  لامک  رد  ياهمان  تسایس 

اج هب  ار  بدا  مسارم  تامارتحا و  رهاظ  هب  دومن و  ار  ترضح  نآ  تاقالم  تکرح و  ياضاقت  همان  نآ  رد  یـسابع  لکوتم  [ . 34  ] دناهدرک
ار وا  تسخن  دومنن  هقیاـضم  یهاـتوک و  تمرح  کـته  تناـها و  لـئاسو  ندروآ  مهارف  رد  تشاد  یئاـناوت  هچنآ  رما ، عقاو  رد  یلو  دروآ 
رد هک  داد  وا  لزنم  هناخ و  شیتفت  هب  رما  ای  هدرک  راضحا  بسانم  ياهتصرف  زا  جراخ  رد  اهراب  سپس  داد  ياج  یئارسناوراک  رد  زور  دنچ 

ترذـعم : » دـیوگیم دـبلطیم و  شزوپ  ماـما  زا  دریگیمن  هجیتـن  دوخ  ساـسایب  شیتـفت  زا  سـسجت  رومأـم  یتـقو  اهـشیتفت  نآ  زا  یکی 
يهیآ خساپ  رد  ماما  روذعم »! مرومأم و  منک  هچ  یلو  متخاس  مهارف  ار  امـش  تیذا  بجوم  هدـش و  لزنم  دراو  هزاجا  نودـب  هک  مهاوخیم 
هحفص دیسر [  دنهاوخ  دوخ  لامعا  يازس  هب  نارگمتـس  يدوز  هب  نوبلقنی » بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و  دنیامرفیم : توالت  ار  نآرق 

دوب .» دنهاوخ  نادرگرس  خزود  ياهیداو  زا  يداو  مادک  رد  هک  تسین  مولعم  و  [ 54
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لکوتم توعد  يهمان  نتم 

لوسر اب  ار  امش  تبارق  تبـسن  يراوگرزب و  تیـصخش و  دسانـشیم و  ار  امـش  بوخ  نینمؤملا  ریما  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  ادخ  مانب  »
قباطم هک  دـنداد  روتـسد  کنیا  تسا  امـش  ملاـع و  دـنوادخ  يدونـشخ  تیاـضر و  بلج  وا  فدـه  اـهنت  دـنکیم و  تیاـعر  ص )  ) ادـخ

هدش امش  دروم  رد  تناها  فالخ و  بکترم  هک  ار  دمحم  دنزرف  هللادبع  رهـش  يهعمج  ماما  گنج و  هدنامرف  رادنامرف و  امـش  تساوخرد 
زا يرادربنامرف  میرکت و  میظعت و  رد  هک  دراد  مات  روتـسد  وا  ددرگ  بوصنم  لضف  دـنزرف  دـمحم  وا  ياجب  لصفنم و  دوخ  لغـش  زا  تسا 

دیدـجت ات  میتسه  امـش  ترایز  قاتـشم  ام  دـیوج .! برقت  نینمؤملا  ریما  لوسر و  ادـخ و  هب  هلیـسونادب  دـشاب و  اشوک  یعاس و  امـش  رماوا 
نادنمهقالع ناتـسود و  لایع و  لها و  یگمه  اب  دیناوتیم  دـشاب  امـش  يهقالع  شریذـپ و  دروم  ام  توعد  نیا  رگا  دریگ  تروص  يدـهع 

رگا دیـشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  دوخ  رفـس  يهمانرب  ناتدوخ  دینکفا و  تماقا  لحر  دیتساوخ  اجک  ره  دـینک  تکرح  هحفص 55 ] دوخ [ 
هب هار  ریـسم  رد  دنـشاب و  امـش  باـکر  تمزـالم  رد  امـش و  اـب  وا  تسدریز  دارفا  و  همثره » نب  یحی   » اـم رازگتمدـخ  هـک  دیـشاب  هتـساوخ 

و دیتسه . ام  شیپ  دارفا  نیرتکیدزن  نیرتبوبحم و  زا  امـش  ظوفحم و  امـش  مارتحا  نوچ  تسین  یعنام  دـندرگ  رختفم  امـش  يرازگتمدـخ 
يهتشر هب  سابع  دنزرف  میهاربا  هفیلخ  بتاک  ءاشنا  اب  يرجه  خیرات 242  هب  هک  همان  نیا  همان » نایاپ  هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا 

يداه ماما  ترضح  راضحا  بلج و  روتـسد  رما ، تقیقح  رد  یلو  تسا  هفیلخ  مارتحا  بدا و  زا  یکاح  رما  رهاظ  رد  تسا  هدمآ  رد  ریرحت 
هک دوب  همان  نیا  زا  سپ  دیدرگ  نشور  رما  تقیقح  دوب  هتفای  بیترت  هک  يدـعب  ياههمانرب  درـس و  لابقتـسا  زا  نوچ  دـشابیم  مالـسلاهیلع 

« ءارماس  » هب هنیدـم  زا  دوب  مه  یلع  نب  نسح  ترـضح  شزیزع  دـنزرف  نانآ  عمج  رد  هک  لایع  لها و  نادـنزرف و  قافتا  هب  ع )  ) يداه ماما 
دیدرگ . هحفص 56 ] رهش [  نآ  دراو  درک و  تکرح 

بلج رومأم  شرازگ 

نینچ دوخ  ترفاسم  عیاقو  نمـض  رد  وا  دوب  ع )  ) يداـه ماـما  توعد  رومأـم  فورعم  حالطـصا  هب  اـی  بلج  رومأـم  هک  همثره » نب  ییحی  »
نیا تلع  مزاس و  مهارف  ءآرماس  هب  هنیدـم  زا  ار  ع )  ) يداه ماما  بلج  لئاسو  ات  داد  تیرومأم  نم  هب  لکوتم  هک  يزور  دـهدیم : شرازگ 

یماگنه متفاتش  ماما  يهناخ  غارس  هب  هنیدم  رد  تسخن  دیسریم  هفیلخ  شوگ  هب  بترم  هک  دوب  ینوگانوگ  رابخا  اهشرازگ و  ساسارب  رما 
هک يدح  هب  تشگ  رادیدپ  ماما  نادناخ  رد  هداعلاقوف  یتحاران  بارطضا و  دندش  هاگآ  نایرج  زا  تماما  نادناخ  متشگ و  لزنم  دراو  هک 

مدرک دای  دنگوس  مدرک و  نانآ  نتخاس  مارآ  هب  عورـش  نم  مدوب  هدشن  وربور  ادـص  رـس و  یتحاران و  بارطـضا و  نینچ  اب  زور  نآ  ات  نم 
هحفص 57] زج [  ماما  نمیشن  قاطا  رد  مدش  لزنم  يوجتسج  شیتفت و  لوغشم  سپس  مرادن  ماما  صخش  يهرابرد  یئاوران  ءوس و  رظن  هک 

هدـهعب ءارماس  هفیلخ  تماقا  لحم  ات  ار  وا  يرازگتمدـخ  دـندروآ و  نوریب  لزنم  زا  ار  ماما  مدرکن  ادـیپ  ار  يرگید  زیچ  اعد  باتک  نآرق و 
مد تسا  هتـشادهگن  دوخ  رـس  يالاب  مه  يرتچ  دوخ  بکرم  يور  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  ماما  یباـتفآ  فاـص و  ياوه  رد  يزور  متفرگ ...

دـمآ و يربا  هک  دوب  هتـشگن  يرپس  یئاههظحل  مداتفا  یتفگـش  بجعت و  هب  وا  لمع  نیا  زا  دـشابیم  تکرح  يهداـمآ  هدز و  هرگ  ار  بسا 
زرط نیا  زا  امـش  منادیم  دومرف  دنادرگرب و  نم  يوس  هب  ور  يداه  ماما  مدوب . هدـید  ار  نآ  ریظن  رتمک  هک  تفرگارف  ار  ام  يدـیدش  ناراب 

ار یئاهداب  ماهدرک و  امن  وشن و  نابایب  ارحـص و  رد  نم  دوب  لوهجم  امـش  رب  متـسنادیم  نم  هچنآ  یلو  دیداتفا  بجعت  هب  نم  راتفر  لمع و 
مدرک تاقالم  يرهاط  میهاربا  نبا  قاحسا  اب  راب  نیتسخن  دادغب  رد  مدیسر  قارع  هب  هک  یماگنه  مسانـشیم  دشاب  ناراب  نآ  رـس  تشپ  هک 

هک نادـب  یئامن  بیغرت  وا  لتق  نتـشک و  رما  رب  ار  لکوتم  وت  يزور  رگا  تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  اـقآ  نیا  ییحی ! تفگ : نم  هب  وا 
وا زا  یبوخ  یکین و  زج  لاـح  اـت  نم  مسق  ادـخ  هب  متفگ : وا  خـساپ  رد  دوب . دـهاوخ  مالـسا  ربماـیپ  وت ، نمـشد  هحفـص 58 ] هاوخنوخ و [ 
مه وا  مدرک  لقن  ار  ناتـساد  یکرت » فیـصو   » يارب نم  میدـش  ءارماـس  دراو  دادـغب  زا  یتقو  دزاـس . راداو  يرما  نینچ  هب  ارم  هک  ماهدـیدن 
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بجعت هب  نانآ  يود  ره  نایب  راتفگ و  زا  نم  متـسه . نآ  ناهاوخ  مدوخ  نم  دوش  مک  يداـه  ماـما  رـس  زا  وم  کـی  رگا  هک  درک  شراـفس 
[ . ] 35 . ] دروآ اج  هب  ازـسب  مارتحا  لیلجت و  وا  زا  لکوتم  مدـناسر  وا  عالطا  هب  ار  هار  شرازگ  میدیـسر و  لـکوتم  روضح  هب  یتقو  مداـتفا 

هحفص 59 ]

خیرات زا  ینخس 

ترضح يهرابرد  نارگ  تیاعس  نیدسفم و  ینیچنخس  تیاعس و  هک  یماگنه  : » دسیونیم هراب  نیا  رد  مالسا  خیرات  ناگدنسیون  زا  یکی 
نم رـس   » رهـش رد  تساوخ و  هنیدم  رهـش  زا  ار  راوگرزب  نآ  لکوتم  رفعج  دیدرگ ، نوزفا  زور  یـسابع  لکوتم  هب  يداهلا  دـمحم  نب  یلع 

يداه ترضح  هناخ  هک  تسا  هدوب  ءارماس  تالحم  زا  ياهلحم  رکسع  هک  تسنآ  حیحص  داد و  ياج  دنناوخیم  رکسع »  » ار نآ  هک  يأر »
[ . 36 ...« ] دندیمان نییرکسع »  » ار نسح  ماما  شدنزرف  راوگرزب و  نآ  تهج  نادب  تشاد و  رارق  اجنآ  رد  (ع )

یگلاس هدزای  رد 

نارحب و نس  نآ  رد  كدوک و  حور  يریذـپ  شقن  یگدـنزاس و  نارود  نآ  رد  دوب  هتـشاذگن  رـس  تشپ  ار  یگدـنز  زا  لاـس  هدزاـی  زونه 
هنیدـم رد  ار  ردـپ  يهناخ  هک  تسا  بش  لد  رد  لـکوتم  ناـمیخژد  موجه  هحفـص 60 ] رگاشامت [  كدوک ، ناور  تیـساسح  يواکجنک 

زا مهبم  کیرات و  ریوصت  کی  هدـننک  تحاران  يهنحـص  نیا  دـننک و  شرازگ  هفیلخ  هب  ار  نآ  اـت  دـناهداد  رارق  شیتفت  یئوجزاـب و  دروم 
هدهاشم وا  دوب  كانمیب  تلاسر  نادناخ  هب  مدرم  يونعم  هجوت  زا  یسابع  لکوتم  دنکیم . میـسرت  يو  موصعم  نهذ  رد  ار  زور  نآ  عاضوا 

يرادربنامرف تعاطا و  يدام  شاداپ  راظتنا  نودـب  نادـناخ  نآ  نامرف  زا  دنتـسه  رـضاح  یبلق  يهقالع  رطاـخ و  بیط  اـب  مدرم  هک  درکیم 
هب نانآ  درکیم  ربارب  نیدنچ  ار  یتحاران  جنر و  نیا  وا  نارذگ  شوخ  نایفارطا  ناسولپاچ و  ياهتیاعـس  دربیم ، جنر  دوخ  لد  رد  وا  دننک 

بالقنا و دصق  يزور  يرکـسع ) ماما  راورزب  ردـپ  يداه  ماما   ) دـمحم نب  یلع  تسین : دـیعب  دنتـشادیم  راهظا  هفیلخ  دـنیآ  شوخ  ناونع 
اههمان ارهق  ور  نیا  زا  دنک  هحفص 61 ] هیهت [  زورما  نیمه  زا  ار  زور  نآ  تاکرادت  هحلسا و  هک  تسین  دیعب  چیه  دشاب و  هتـشاد  ار  رهاظت 

هک دـش  هناهب  تاکیرحت  راکفا و  لیبق  نیا  دـمآ  دـهاوخ  تسدـب  وا  لزنم  رد  دـشاب  اـهتیلاعف  طـباور و  هنوگ  نیا  زا  یکاـح  هک  يدانـسا  و 
مرگ رتسب  رد  همه  تسا و  هتشذگ  بش  زا  یمین  هکنآ  زا  دعب  هقباسیب  عالطایب و  بش  لد  رد  دهد  روتـسد  يرجه  لاس 243  رد  لکوتم 
دوخ قاطا  هب  تسخن  نانآ  دنهد  رارق  یسرزاب  شیتفت و  دروم  الماک  ار  نآ  دنوش و  ماما  يهناخ  دراو  نیرومأم  زا  ياهدع  دناهدیمرآ  دوخ 
هزیر گنـس  گیر و  يور  هب  صوصخم  سابل  اب  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  رد  هدرک و  تولخ  ار  یقاطا  دـندرک : هدـهاشم  دـندرک  هلمح  ماما 

زا دنداد  رارق  یسرزاب  دروم  ار  اهقاطا  رگید  ماما ، قاطا  زا  سپ  دراد  لاغتشا  نآرق  توالت  ملاع و  راگدرورپ  رکذ  زاین و  زار و  هب  هتسشن و 
دندرب . لکوتم  روضح  هب  ار  ماما  دوخ  بش  لد  رد  هناخ  لها  ناگدید  ربارب  رد  یلو  دنتفاین  يرثا  دنتساوخیم  هک  هچنآ 

مزب سلجم  رد 

لوغـشم بارـش  سالیگ  تسد  رد  هتـسشن و  مزب  سلجم  ردـص  رد  هحفـص 62 ] وا [  دـندومن  هدـهاشم  دـش  لکوتم  رب  دراو  ماما  هک  یتقو 
ماما درک  فراعت  ماما  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  یبارـش  ماج  لکوتم  تسـشن  ماما  دـنناشنب  وا  يولهپ  ار  ماما  داد  روتـسد  تسا  يراـسگیم 

لکوتم راد » فاعم  ارم  تسا  هدشن  نم  ندب  تشوگ و  نوخ و  لخاد  زگره  بارش  ملاع  دنوادخ  هب  مسق  : » دومرف درک و  عانتما  ع )  ) يداه
زا رتمک  متـسین و  رعـش  لـها  نم  ماـما - : ددرگ . نوزفا  اـم  سلجم  قنور  موش و  رتلاحـشوخ  هک  ناوخب  نم  يارب  یبوخ  رعـش  سپ  تفگ 

نومضم هک  دومن  يراعشا  ندناوخ  هب  عورش  ماما  یناوخب .» رعش  دیاب  امتح  يرادن  ياهراچ  لکوتم - : مراد ... ظفح  ار  ناگتـشذگ  راعـشا 
دندیزگرب و لزانم  نآ  يرادساپ  يارب  ار  حلـسم  نادرم  دندرک و  باختنا  هاگلزنم  دوخ  يارب  ار  عفترم  ياههلق  : -» 1 تسا : نینچ  نیا  اهنآ 
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دنزگ زا  هحفـص 63 ] ار [  ناـنآ  دریگب و  ار  گرم  وـلج  تسناوـتن  اـهنآ  زا  مادـکچیه  یلو  دنتـشاد  روـظنم  تهج  ره  زا  ار  ینمیا  لـئاسو 
هیاپ هوک  مکحم و  ياهخاک  هدیشک و  نامسآ  هب  رس  ياههلق  نآ  زا  هاتوک  راگزور  تشذگ  زا  سپ  نانآ  - » 2 درادهگن » ظوفحم  راگزور 

يدایرف هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  - » 3 دـندمآ .» دورف  اهلادوگ  نآ  هب  تکالف  یتخبدـب و  نارازه  اب  دـندش و  هدیـشک  نیئاپ  ربق  ياهلادوگ  هب 
ياههرهچ نآ  تفر  اـجک  يرآ ! - » 4 اهتکوش .»! لالج و  هوکـش و  نآ  اـهجات و  نآ  اـهتنیز و  نآ  تفر  اـجک  دز : گـناب  ناـنآ  هب  دـمآ و 

ای ارفح  اوعد  وأف  مهلقاعم  نع  زع  دـعب  اولزنتـساو  للقلا 2 - مهتنغا  امف  لاجرلا  بلغ  مهـسرحت  لابجالا  لـلق  یلع  اوتاـب  هک 1 - هدرورپزان 
برـضت اهنود  نم  ۀـمعنم  تناک  یتلا  هوجولا  نیأ  - 4 للحلا ؟ ناجیتلا و  ةرـسألا و  نیأ  اوربق  ام  دـعب  نم  خراص  مهاداـن  اولزن 3 - اـم  سئب 

زا ار  دوخ  دـنتخاسیم و  زاتمم  نارگید  زا  ار  دوخ  گنراگنر  ياـههدرپ  سپ  رد  تمعن  زاـن و  اـب  هشیمه  هحفص 64 ] للکلا [ ؟ راتـسالا و 
دش نیمز  ياهمرک  هاگنالوج  باداش ، معنتم و  ياههرهچ  نآ  تخاس و  اوسر  ار  نانآ  ربق  رمالا  رخآ  - » 5 دنتشادیم .» ناهنپ  نارگید  راظنا 
هک اـهنامه  زورما  یلو  دندیـشک  دوخ  ماـک  هب  دـندروخ و  ار  اـیند  يزارد  تدـم  ناـنآ  - 6 دـنیآیم »... رد  تکرح  هـب  اـهنآ  يور  رب  هـک 
هار رد  ار  ینـالوط  ياـهرمع  هچ  - » 7 دـناهدش !! نآ  ياهمرک  تارـشح و  نیمز و  ياذـغ  لوکأم و  دوخ  دـندوب . اهزیچ  يهمه  يهدـنروخ 
دعب اوحبـصأف  اوبرـش  ام  ارهد و  اولکأ  املاط  دق  لقتنی 6 - دودـلا  اهیلع  هوجولا  کلت  مهلءاـس  نیح  مهنع  ربقلا  حبـصأف  لزانم 5 - ینادابآ 
دنزگ زا  ار  نآ  هک  دندرک  فرص  هحفص 65 ] اولقتنا [  نیلهالا و  ورودلا  اوقرافف  مهنصحتل  ارود  اورمع  املاط  و  - 7 اولک . أدق  لکالا  لوط 

ار اهلوپ  رئاخذ و  لاوما و  رایسب  هچ  - 8 دنتفگ »... كرت  ار  یگدنز  لایع و  لها و  اهنآ و  چوک  گناب  ندینش  اب  یلو  دراد  نوصم  ثداوح 
دابآ ياههناخ  لزاـنم و  - 9 دندیچوک ... هدرپس و  دوخ  ناهاوخدـب  نانمـشد و  تسد  هب  لجا  ندیـسر  اب  یلو  دـندومن  هریخذ  زادـناسپ و 

لقتنم روبق  ياههرفح  اهلادوگ و  هب  داـبآ  ياـهترامع  نآ  زا  اـهنآ  نانیـشنرس  تفاـی و  لیدـبت  كاـخ  ياـههپت  هب  ناـمز  تشذـگ  اـب  ناـنآ 
یلا اهونکاس  ۀلطعم و  ارفق  مهلزانم  تحضا  - 9 اولحترأ . ءادعالا و  یلع  اهوفلخف  اورخدا  لاومالا و  اوزنک  املاط  و  - 8 [ . 37 ...« ] دندیدرگ

هحفص 66 ] [ . ] 38 . ] اولحر دق  ثادجالا 

حاسمت کشا 

دـیبوک و نیمز  هب  مکحم  ار  بارـش  ماج  لکوتم  درک  ذوفن  لکوتم  دوخ  مزب و  لها  حور  قاـمعا  اـت  يونعم  يهبذـج  نآ  اـب  ماـما  يادـص 
مهرد شون  شیع و  سلجم  نآ  بیترت  نیا  هب  تخادرپ . ع )  ) ماما یصخش  یگدنز  عضو  زا  دقفت  هب  دش  ریزارس  ناراب  دننامه  شیاهکشا 
قیقحت زا  سپ  دیادزب . لکوتم  تواسق  رپ  بلق  زا  هاتوک  تدم  هب  دنچ  ره  ار  توهش  رورغ و  تلفغ و  رابغ  تسناوت  تقیقح  رون  تخیر و 

. دـننادرگزاب دوخ  لزنم  هب  هژیو  مارتحا  اب  ار  يداه  ماما  داد  روتـسد  لکوتم  هدیـسر  ياهـشرازگ  زا  فـالخ  فشک  یمازعا و  نیرومأـم  زا 
يهدـننک درخ  راثآ  دروآیم و  دراو  كدوک  فیطل  ساسح و  حور  رب  ار  دوخ  نیگمهـس  هدننکـش و  تابرـض  اههنیک  اهموجه و  لیبقنبا 

یسابع يافلخ  تاداع  موسر و  زا  یکی  هکلب  دوبن  رابود  راب و  کی  صوصخم  اهراضحا  لیبق  نیا  تفرگیم و  ياج  وا  بلق  قامعا  ات  نآ 
هحفص 67 ] دندادیم [ . ماجنا  موصعم  نایاوشیپ  بلغا  دروم  رد  هک  دوب 

وا یگدنز  رد  راوگان  هعقاو  ود 

هراشا

ردپ نداد  تسد  زا  يرگید  ناوج و  ردارب  نادـقف  یکی  تشاد  هداعلاقوف  راثآ  وا  یگدـنز  رد  یـصخش  یگداوناخ و  گرزب  يهثداح  ود 
نابرهم . فوطع و 

ردارب نادقف 
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نینچ ردـقم  اما  دـبایرد  ار  یئاوشیپ  ماقم  ردـپ  زا  سپ  تفریم  نامگ  هک  دوب  دـمحم  نانآ  نیرتگرزب  هک  تشاد  رـسپ  راهچ  مهد  ياوشیپ 
نیا قارف  داد  تسد  زا  ار  دوخ  ياوقت  اب  ناوج و  ردارب  دـمحم  لاس 254 ه  رد  وا  ددنبرب ، ناهج  زا  تخر  ردپ  تایح  رد  رـسپ  نیا  هک  دوب 

هحفـص 68] تشگ [ . نایرگ  نالان و  هدومن و  كاـچ  ناـبیرگ  وا  یئادـج  رد  هک  يدـح  هب  تشاد  هداـعلاقوف  ریثأـت  وا  يهیحور  رد  ردارب 
زا وا  مامعاینب  نادناخ و  رهش و  مدرم  دوب و  هتسشن  دوخ  يهژیو  یسرک  رب  مهد  ياوشیپ  دسیونیم : نینچ  ار  هعقاو  لیصفت  داشرا  بحاص 

فـص وا  فارطا  رد  دیـسریم ، هاجنپ  دـصکی و  زا  شیب  هب  سانـشرس  ياهتیـصخش  دادـعت  اهنت  هدـمآ و  درگ  سابع  بلاطوبا و  نادـنزرف 
هدزكاچ و ناـبیرگ  اـب  لاـس  تسیب  دودـح  رد  یناوج  عقوم  نیا  رد  دـندوب  هداتـسیا  ترـضح  نآ  ولج  یعمج  هتـسشن و  ياهدـع  هدیـشک 

تـسرد ار  ناوـج  نـیا  بـلغا  تـفرگ ، ياـج  وا  رـس  تـشپ  تـسار  تمـس  رد  درک و  تـکرح  ماـما  مرح  يارـس  رـس  زا  هتفــشآ  يهرهچ 
هتشذگن ياهظحل  دنچ  دیناشک  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  راکفا  وا  يهتفشآ  تلاح  نایرگ و  نامـشچ  كانهودنا و  يامیـس  اما  دنتخانـشیمن 

ریدقت وت  يهرابرد  نوچ  روآ  اج  هب  ساپس  رکـش و  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  مرـسپ ! : » دومرف هدومن و  وا  يوس  هب  ور  مهد  ياوشیپ  هک  دوب 
هک وا  دشابیم  مهد  ياوشیپ  دنمورب  دنزرف  نالان  نیگمغ و  ناوج  نیا  هک  دنتفایرد  هدیدرگ و  هجوتم  هزات  مدرم  تسا » هدمآ  دیدپ  ياهزات 

« نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  : » تفگ هحفص 69 ] داتفا و [  هیرگ  هب  هرابکی  دینـش  ردپ  زا  ار  نخـس  نیا  ات  تشاد  ناشیرپ  يرطاخ  گنت و  یلد 
دندش ایوج  وا  تاصخشم  مان و  زا  دنتشاد  ار  اهبنارگ  رهوگ  نیا  نتخانـش  قایتشا  تخـس  هک  مدرم  تشذگ  قلطم  توکـس  رد  نایرج  نیا 

[ . 39 « ] تسا یقنلا  یلع  ماما  دیشر  دنزرف  یلع  نب  نسح  دمحموبا ، وا  دش  هتفگ 

ردپ تداهش 

رد 42 لاس 254  رد  هک  دوب  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  شدـنمجرا  راوگرزب و  ردـپ  رابفسا  تلحر  وا ، یگدـنز  راوگان  يهثداـح  نیمود 
ار لاس  نآ  تخاس و  هلان  هجض و  زا  رپ  ار  آرماس  رهش  راوگرزب  نآ  تداهـش  تفرگ  تروص  زتعملا »  » یـسابع يهفیلخ  مس  رثا  رد  یگلاس 
دومن و میلست  دوخ  مشچ  رون  هب  ار  ادخ  لوسر  ياهتناما  ریشمش و  ادخ و  تمکح  رون و  تافو ، ماگنه  دنداهن . مان  هعیش  هودنا  مغ و  لاس 

دوب هدش  لئان  تداهش  ضیف  هب  تیمومسم  رثا  رد  یسابع  تقو  تموکح  روتـسد  هب  هک  وا  هحفص 70 ] [ . ] 40  ] دینادرگ دوخ  یصو  ار  وا 
لباقم هک  ياهداج  رد  دوخ  ردـپ  يهزاـنج  رب  يرکـسع  نسح  ماـما  [ 41 . ] دـیدرگ نوفدـم  ءارماس  رهـش  رد  عقاو  دوخ  ینوکـسم  لزنم  رد 

دسرب . یسابع  يهفیلخ  هک  نآ  زا  شیپ  درازگ ، زامن  دوب  اغب » نب  یسوم   » يهناخ

ردپ نیلاب  رد 

زاب تسا ، نداد  ناج  راضتحا و  لاـح  رد  هک  تسا  ردـپ  یمـسج  عاـضوا  لاـح و  بقارم  دـنزرف ، ردـپ ، گرم  ماـگنه  يراـمیب  رتسب  راـنک 
ردپ نانخـس  هب  شوگ  وا  دـنک  وشتـسش  تفرعم  يهمـشچ  لالز  بآ  اب  ار  نانآ  ناج  هک  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  یتیبرت  بتکم  نادرگاش 

يهزاـجا دـهاوخیم  هک  یماـگنه  یـسرپلاوحا  زا  سپ  دوشیم  دراو  تداـیع  ناونع  هب  ۀـماعدوبا »  » ماـن هب  نادـنمهقالع  زا  یکی  هک  دراد 
یفالت ار  نآ  یثیدـح  نتفگ  اب  هحفـص 71 ] یهاوخیم [  ایآ  تسا  ام  يهدهعرب  امـش  زا  یقح  نوچ  دیامرفیم : ماما  دنک  بسک  یـصخرم 
دمحم مردپ  دومرف  ماما  متـسه ! یثیدح  نینچ  دنمزاین  ردق  هچ  (ص ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  دـیوگیم  يوار  مزاس ؟ رورـسم  ار  وت  هدومن و 

نب یلع  زا  مه  وا  رقاب  دمحم  زا  مه  وا  رفعج  شردپ  زا  مه  وا  رفعج  نب  یـسوم  شردپ  زا  مه  وا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب 
نم هب  ادـخ  لوسر  يزور  هک  دومرف : لـقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  مه  وا  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  زا  مه  وا  یلع  نب  نیـسح  زا  مه  وا  نیـسحلا 

بولقلا و هترق  اـم و  ناـمیألا  ناـبرهم : هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  سیونب  دومرف  مسیونب  هچ  متفگ  سیونب  دوـمرف :
اهرادرک لامعا و  دـنراد و  دوخ  اب  ار  نآ  اهلد  هک  تسا  يزیچ  نامیا  ۀـحکانملا : هب  تلح  ناسللا و  هب  يرجام  مالـسالا  لامعالا و  هتقدـص 

: تفگ يوار  ددرگیم : جاودزا  حاکن و  ندوب  لـالح  بجوم  دوشیم و  يراـج  ناـبز  رد  هک  تسنآ  مالـسا  یلو  دـنکیم  قیدـصت  ار  نآ 
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اب هک  ياهفیحص  رد  ثیدح  نیا  دیامرفیم  يداه  ماما  نآ ؟ دنس  یئابیز  ای  تسا  هحفص 72 ] رتشیب [  ثیدح  یئابیز  مسق  ادخ  هب  منادیمن 
میربیم راگدای  ثرا و  هب  رگیدمه  زا  ار  هفیحـص  نآ  تلاسر  نادـناخ  ام  تسا و  هدـش  نیودـت  ع )  ) یلع مدـج  طخ  ادـخ و  لوسر  ءالما 

هحفص 74 ] [ . ] 42  ] تسا هدیدرگ  تبث 

قارع رد  تماما  نارود  لاس  شش 

یکفدف رکبوبا  راتفگ 

وا تسا  رتهدـنبیز  رتهتـسیاش و  تماـما  یئاوشیپ و  هب  ص )  ) ربماـیپ ناـگداون  مومع  زا  نسح  مرـسپ  دـندومرف : موـقرم  نم  هب  مهد  ياوـشیپ 
وا زا  دینک و  هعجارم  وا  هب  ار  نید  لئاسم  ماکحا و  امـش  تسا  هتـسیاش  دنیـشنیم و  وا  نم  ياج  هب  دنتـسه  نم  دوجوم  نادنزرف  نیرتگرزب 

ع)  ) مهد ماما  تلحر  زور  اـت  اـم  هک  دـنکیم  لـقن  یناهفـصا  دـمحم  نب  هللادـبع  زا  دـمحا  نب  راـشب  [ . 43 ... ] دـیئامن نید  ملع و  بـسک 
تجح وا  هک  دیدرگ  مولعم  ام  رب  ردپ  تداهـش  زا  دعب  هکنیا  ات  میتخانـشیمن  یئاوشیپ  تماما و  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  دنزرف  دمحموبا 
دندوب هدومرف  اهراب  ع )  ) يداـه ماـما  هک  دوب  نآ  یئاسانـش  نیا  لـماع  و  درازگ . زاـمن  ردـپ  يهزاـنج  رب  وا  نوچ  هحفـص 75 ] تسا [  ادخ 

درازگب . زامن  نم  يهزانج  رب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  نآ  نم  زا  دعب  امش  ياوشیپ 

تماما نارود 

تدـم دیـسر و  تماما  هب  یلبق  نایاوشیپ  نییعت  بسح  رب  ادـخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما 
يو دش  يرپس  لماک ، طایتحا  هیقت و  اب  تفالخ ، ماقم  دح  زا  نوریب  ياهیریگتخـس  تلع  هب  راوگرزب  نآ  تماما  نارود  يدنا  لاس و  شش 

دربیم . رسب  نادنز  رد  تاقوا  بلغا  عضو  نیا  اب  دادیمن  راب  ار  یسک  دوب و  هتسب  هعیش  صاوخ  زج  مدرم  بلغا  يور  رب  ار  برد 

قانتخا لماع 

ناشتردق هحفـص 76 ] ترثک و [  ع )  ) تیب لها  نادنمهقالع  تیعمج  تقو  نآ  رد  هک  دوب  نآ  يریگتخـس  لرتنک و  راشف و  همه  نیا  ببس 
دوب و راکـشآ  نشور و  ناگمه  يارب  دـندوب  دـقتعم  موصعم  نایاوشیپ  تماما  هب  يداـقتعا  رظن  زا  هکنیا  دوب و  هدیـسر  یهجوت  لـباق  دـحب 
اب دوب  هار  ره  زا  هدروآ و  رد  تبقارم  تحت  ار  ینید  نایاوشیپ  شیپ  زا  شیب  تفـالخ  ماـقم  ور  نیا  زا  دـندشیم  هتخانـش  زین  هعیـش  ناـماما 

ماما يارب  هعیـش  صاوخ  هک  دوب  هدرب  یپ  یـسابع  تفالخ  ماقم  نآ  رب  هوالع  دیـشوکیم  نانآ  نتخاس  دوباـن  وحم و  رد  زومرم  ياـههشقن 
دنـسانشیم دوعوم  يدهم  نامه  ار  وا  دنزرف  دننکیم  لقن  شناردپ  مهدزای و  ماما  دوخ  زا  هک  یتایاور  قبط  دندقتعم و  يدـنزرف  مهدزای 

هک دوب  ببـس  نیدـب  دـننادیم . مهدزاود  ماما  ار  وا  دوب و  هداد  ربخ  ص )  ) مرکا ربمایپ  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هرتاوتم  رابخا  بجوم  هب  هک 
قیرط ره  هب  دوب  هتفرگ  میمصت  تقو  يهفیلخ  دوب و  هدمآ  رد  تفالخ  هاگتسد  تبقارم  تحت  موصعم  نایاوشیپ  رگید  زا  شیب  مهدزای  ماما 

یماگنه میناوخیم  خیرات  رد  هحفص 77 ] ددنبب [ . مدرم  يور  هب  دبا  يارب  ار  هناخ  نیا  برد  دهد و  همتاخ  هعیـش  تماما  ناتـساد  هب  دشاب 
ار تاضق  زا  رفن  دنچ  نادمتعم و  زا  نتدنچ  داتـسرف و  ترـضح  نآ  دزن  بیبط  دندناسر  تقو  يهفیلخ  دمتعم »  » هب ار  ماما  يرامیب  ربخ  هک 

دروم ار  هناخ  داد  روتـسد  ماما  تداهـش  زا  سپ  و  [ 44  ] دنـشاب هدوب  لزنم  یلخاد  عاضوا  بقارم  مزالم و  هتـسویپ  هک  تشاـمگ  وا  لزنم  هب 
فلخ ندرک  ادیپ  رما  رد  هفیلخ  یهاگآ  نیرومأم  لاس  ود  ات  دنهد و  رارق  هنیاعم  دروم  ار  ترـضح  نآ  نازینک  اههلباق ، هداد و  رارق  شیتفت 

[ . 45  ] دندش سویأم  یلک  هب  ات  دندوب  سسجت  تیلاعف و  لوغشم  راوگرزب  نآ  نیشناج  و 

يونعم تیصخش  ربارب  رد  عوضخ 
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تشاد هک  یتایدعت  ملاظم و  همه  نآ  اب  یسابع  تفالخ  هاگتسد  هک  دوب  يدح  هب  موصعم  ياوشیپ  نآ  یناحور  عضو  یعامتجا و  تیعقوم 
راکفا مارتحا  هب  هکلب  دهد  ناشن  توافتیب  ترضح  نآ  یناحور  ماقم  يونعم و  هحفص 78 ] تیصخش [  ربارب  رد  ار  دوخ  تسناوتیمن  زاب 
نتورف عضاـخ و  ترـضح  نآ  يونعم  تمظع  ربارب  رد  هک  تسنادیم  روبجم  ار  دوخ  دوب  هک  مه  مدرم  هجوـت  بلج  ناوـنع  هب  یموـمع و 

زا راوگرزب  نآ  یعامتجا  تیعقوم  دـیامن . لودـع  شور  نیا  زا  هک  دـنک  باـجیا  یعاـمتجا  اـی  یـسایس  تحلـصم  کـی  هکنآ  رگم  دـشاب 
« نیدلا لامکا   » رد قودص » : » ددرگیم نشور  رتشیب  دناهتشاد  موقرم  راوگرزب  نآ  لاح  حرش  یفارگویب و  رد  نیخروم  رتشیب  هک  یناتـساد 

دناهدروآ نینچ  مق  رهـش  رد  یـسابع  هفیلخ  يهدنیامن  رادنامرف و  ناقاخ  هللادیبع  رـسپ  دمحا  زا  رگید  یعمج  و  داشرا »  » رد دیفم » خیـش   » و
یـسابع هفیلخ  درف  نیرتکیدزن  رواشم و  ریزو  ناقاخ » هللادـیبع   » شیپ ع )  ) يداه ماما  تلحر  زا  دـعب  ع )  ) يرکـسع ماـما  ردارب  رفعج  هک 

زا تیالو  تماما و  ماقم  هک  تشادـنپیم  وا  دـیامن  ضیوفت ! وا  هب  ار  دوخ  ردارب  ردـپ و  تیعقوم  هک  دومن  تساوخرد  تفاتـش و  دـمتعم ) )
غلبم لاس  ره  اطعا  هحفص 79 ] نیا [  ربارب  رد  تسا  رضاح  هک  دومن  هفاضا  دوخ  تساوخداد  رد  وا  تسا  يرهاظ  یـضیوفت  ياهبـصنم  نآ 

باتع و اب  دـش  كانمـشخ  هناقمحا  تساوخرد  نیا  لباقم  رد  مردـپ  دـیوگیم  مق  رادـنامرف  دزادرپب . تفـالخ  ماـقم  هب  راـنید  رازه  تسیب 
ردارب ردپ و  تماما  هب  هک  ار  یناسک  ات  دوب  هدیشک  نوریب  فالغ  زا  ار  دوخ  يهنایزات  ریشمش و  تقو  يهفیلخ  قمحا ! دومن : راهظا  بضغ 

لوپ اب  ار  تیعقوم  ماقم و  نینچ  یهاوخیم  وت  تسا  هدادن  تسد  وا  هب  یتیقفوم  نینچ  یلو  دراد  زاب  هار  نیا  زا  دنتـشاد  نامیا  هدـیقع و  وت 
ار وت  یتـسه  یناـحور  تیعقوم  ياراد  ردارب  ردـپ و  ناوریپ  ناـیم  وت  رگا  يراد ؟ اـسران  يهشیدـنا  ماـخ و  رکف  بجع  یناتـسزاب ! هفیلخ  زا 
هب یناوتیمن  هفیلخ  ياـطعا  هیـصوت و  اـب  سپ  یتـسین  يونعم  تیعقوم  نینچ  ياراد  وـت  رگا  تسین و  نارگید  هفیلخ و  يهیـصوت  هب  يزاـین 
هار هفیلخ  تالیکشت  هب  ار  يرکـسع  نسح  ماما  ردارب  رفعج  هک  داد  روتـسد  مردپ  خیرات  نآ  زا  رگید  یـشاب ! هدیـسر  هبتر  تلزنم و  نینچ 

نسح ماما  تلزنم  ماقم و  یلو  تشادن . وا  هب  یسرتسد  هحفص 80 ] دوب و [  يرکسع  نسح  اما  دنزرف  يوجتسج  رد  هشیمه  هفیلخ  دنهدن و 
: دـنکیم هفاضا  وا  دیـسریمن : وا  يهیاپ  هب  مادـکچیه  تمظع  تلالج و  رد  هک  دوب  يدـح  هب  ءارماس  رد  اضر  ماما  هداز  دـنزرف  يرکـسع 

تسدب هک  یناونع  تمظع و  اب  شتالامک و  شناد و  اب  شتلیضف  فافع و  اب  شراقو ، نوکس و  اب  شتلالج  تباهم و  نآ  اب  یلع  نب  نسح 
رب هک  مدوب  رـضاح  ءارماس  رد  مردپ  یمومع  سلجم  رد  يزور  هک  منکیمن  شومارف  درادن . اتمه  ریظن و  یلع  ناگداون  نایم  تسا  هدروآ 

دـندمآیم و هتـسدهتسد  مردـپ  رادـید  يارب  فلتخم  تاقبط  زا  روشک  ناگرزب  مدوب  هداتـسیا  وا  رـس  يالاب  نم  دوب و  هداد  ماـعرا  هب  مدرم 
رد رب  هحفص 81 ] يرکسع [  نسح  [ 46 « ] دمحموبا اضرلا  نبا   » هک دروآ  ربخ  هلجع  باتشاب و  رالات  هژیو  رادهدرپ  ماگنه  نیا  رد  دنتفریم 

رسپ هک  نم  يارب  عضو  نیا  دنوش  دراو  ات  دینک  یهارمه  ار  وا  دیباتـش و  شلابقتـسا  هب  رتدوز  هچ  ره  دوز  دروآرب : دایرف  مردپ  تسا . رالات 
رد ار  یسک  تفالخ  رد  صاخ  لاجر  زا  رفن  دنچ  دهعیلو و  هفیلخ و  زج  هک  متشادن  دای  هب  نونکات  نم  نوچ  تشاد  یگزات  رایـسب  مدوب  وا 
 - نسحلاوبا دننام  دوشیم  عورـش  ما »  » ای با »  » اب هک  تسا  یمان  برع  بدا  رد  هینک  مینادیم  . ) دـننک ادـص  بقل  هینک و  اب  مردـپ  روضح 
رد یـسک  ره  يهرابرد  هک  دوب  یناشخرد  نشور و  مارتحا  هینک  يرآ ! دـشابیم .) هدربمان  مارتحا  میظعت و  يهناشن  هینک  اب  ریبعت  موثلکما و 
رد دندرکیم . ادص  یلاخ  کشخ و  مسا  اب  ار  مدرم  هک  دوب  نینچ  نیا  مسر  مردـپ  لفحم  رد  تفرگیمن  تروص  یناسآ  هب  مردـپ  لفحم 

فیرشت هک  دنتفگ : بلق  میمص  زا  ناوارف  قایتشا  قوش و  اب  مردپ  هک  مدرک  ساسحا  دمآ  نایم  هب  دمحموبا  مان  هک  یماگنه  مردپ  سلجم 
 ] تسا و هدرک  دای  هینک  اب  ار  یمـسر  ریغ  درم  کی  ارچ  هک  دنک  شاخرپ  بجاح  اب  مردپ  هک  متـشاد  راظتنا  نینچ  تسخن  نم  دـنوش  امرف 

هاگان دراد  یلئامـش  تئیه و  هچ  دیآیم  هک  درم  نیا  منیبب  ات  مدوب  هتخود  رد  رب  مشچ  تسا  هتفگن  ار  وا  یلاخ  کشخ و  مسا  هحفص 82 ]
وا هب  مردپ  مشچ  ات  دـش . رالات  دراو  راقو  صخـشت و  تیاهن  اب  لکیه  شوخ  نوگمدـنگ و  ورابیز ، تماق  دـنلب  ناوجون  دـش  زاب  رد  مدـید 

دیسوب ار  شتروص  دیشک  شوغآ  هب  ار  وا  دروآ  لمع  هب  لابقتسا  يو  زا  تفاتـش و  وا  يوس  هب  مدق  نیدنچ  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  داتفا 
دونش تفگ و  هب  وا  اب  دنادرگرب و  ار  دوخ  يور  هرابکی  دناشن و  دوخ  يولهپ  هژیو  دنـسم  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  شتـسد  دیـسوب  ار  شاهنیس 
یـسک هب  زگره  هک  دوـب  يزیچ  نیا  درب  راـکب  ار  موـش » تیادـف   » هملک راـب  نیدـنچ  مردـپ  اـهوگتفگ  نیا  یط  هک  مدینـش  نم  تخادرپ و 
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تفگ : دیشک و  رانک  ار  هدرپ  رادهدرپ  تقو  نیا  رد  داب . وت  يادف  مردام  مردپ و  تفگ  مه  رابکی  یتح  تفگیمن 

دیآیم قفوملا 

فرط هب  ار  شیور  هکنآ  یب  مردـپ  دـیآیم  یـسابع ) تفـالخ  راـگزور  یماـظن  ياهتیـصخش  زا  یکی   ) هفیلخ ردارب  لـکوتم و  رـسپ  قفوم 
دمآیم مردـپ  رادـید  هب  تقو  ره  قفوم  درکیم  تبحـص  مهدزای ) ياوشیپ   ) نسح هحفـص 83 ] دمحموبا [  اب  نانچمه  دـنادرگرب  بجاح 

ریسم نانآ  درکیم  تکرح  وا  شیپاشیپ  مارتحا  دراگ  دندرکیم و  تروکـسا  ار  وا  دندوب و  وا  باکر  مزتلم  نایهاپـس  نامالغ و  زا  ياهدع 
لرتنک ار  هفیلخ  جورخ  دورو و  هک  دـندوب  هداد  لیکـشت  مارتحا  دراـگ  لزنم  برد  اـت  هار  فرط  ود  رد  هدرک و  نییعت  ار  هفیلخ  صوصخم 

مه دنتشاد  هضرع  دمحموبا  روضح  هب  مردپ  دندش . دراو  هفیلخ  يهژیو  نامالغ  هک  دوب  دمحموبا  اب  هملاکم  لوغشم  نانچمه  مردپ  دنیامن 
نآ شفده  دنهدن  روبع  مارتحا  دراگ  طسو  زا  ار  وا  هک  داد  روتـسد  نانابرد  نامالغ و  هب  دـیربب  فیرـشت  دـیناوتیم  دـیتساوخ  رگا  نونکا 
یلو دندرب  فیرـشت  وا  داد  تسد  هقناعم و  وا  اب  دش  دنلب  وا  مارتحا  هب  زین  مردپ  تساخرب  ماما  هک  یماگنه  ددرگن . وربور  هفیلخ  اب  هک  دوب 

. دریگیم رارق  مردـپ  لیلجت  مارتحا و  دروم  هزادـنا  نیا  ات  هک  دـشاب ؟ یک  تیـصخش  نیا  هک  مدیـشیدنایم  دوخ  اب  متفر و  ورف  رکف  هب  نم 
ارچ دینادیم  ایآ  و  دوب ؟ یک  دیدروآ  ریبعت  هینک  ناونع  اب  وا  زا  مردپ  هحفص 84 ] روضح [  رد  هک  یصخش  نیا  مدیسرپ : نابرد  زا  تسخن 

نادـناخ دارفا  زا  یکی  وا  یـسانشیمن ؟ ار  وا  رگم  دـنتفگ  خـساپ  رد  نانابرد  دـندروآ ؟ لمع  هب  ناشیا  زا  مارتحا  لـیلجت و  همه  نیا  مردـپ 
مدـئاع يزیچ  ناـنآ  یفرعم  زا  دـیدرگ و  رتنوزفا  نم  بجعت  تفگـش و  تسا  اـضرلا » نبا   » هب فورعم  یلع  نب  نسح  شماـن  تسا  يولع 

هب وا  زا  لیلجت  همه  نیا  ارچ  مردـپ  و  دوب ؟ یک  وا  هک  مدوب  هداـتفا  تریح  هب  رکف  نآ  رد  بش  زا  یـساپ  اـت  رادـید  نآ  هظحل  زا  دوب  هدـشن 
وا شیپ  مدیـسر و  شروضح  هب  نم  هک  دوب  هتـسشن  مدرم  جئاوح  عفر  يارب  لومعم  قبط  دوب  هدروآ  اج  هب  ار  ءاشع  زامن  مردپ  دروآ . لمع 

تیاـهن اـب  نم  منیبب : وگب  دـیهدب . هزاـجا  رگا  متفگ : یتشاد ؟ نم  اـب  يراـک  مرـسپ ! دـندومرف : دوبن  شروضح  رد  یـسک  نم  زج  مدز  وناز 
رس يدرک  تیاعر  ار  شمارتحا  همه  نیا  وت  هک  تسا  یسک  هچ  صخش  نآ  و  دوب ؟ هحفص 85 ] یک [  دمحموبا  مدیسرپ  باجعا  تریح و 

ار وا  وت  رگم  مرـسپ ! تفگ : درک و  ثکم  یکدنا  مردپ  دراد ؟ یتلزنم  هچ  وا  يدرک  شیادـف  ار  تردام  ردـپ و  يدیـسوب و  ار  شتروص  و 
یلع ناگداون  نایم  رد  سک  چیه  دوش  بلـس  ام  يافلخ  زا  تفالخ  رگا  درک  هفاضا  سپـس  تسا و  اهیـضفار »  » ياوشیپ وا  یـسانشیمن !؟

دـهز و دراد  فاـفع  يوقت و  دراد  ملع  دراد  لـضف  ناوـج : نیا  هکنیا  يارب  مرـسپ ؟ ارچ  ینادیم  تسین  تفـالخ  ماـقم  هب  وا  زا  رتهتـسیاش 
: دوزفا هاگنآ  درک و  ربص  یکدـنا  مردـپ  تسا . هتـسیاش  حـلاص و  فیرـش و  يدرم  دراد و  وکین  تیبرت  هدیدنـسپ و  قـالخا  دراد  تداـبع 

هـشیمه دوب  هتـسجرب  لـماک و  يهنومن  تفارـش  تلیـضف و  رد  هک  يدـیدیم  ار  شراوگرزب  ردـپ  رگا  دـمحا  يدـیدن  ار  شردـپ  سوـسفا 
زا هفیلخ  هحفص 86 ] رابرد [  ناگرزب  زا  هچ  ره  نوچ  دش  هدوزفا  متریح  رب  یتریح  دوب ! بضغ  مشخ و  اب  مأوت  تردپ  هرابرد  وت  يهشیدنا 

دیجمت و دروم  ارماس  رهش  نایم  رد  درم  نیا  مدید  مدرک ، اهشسرپ  دمحموبا  هرابرد  ءارماس  فلتخم  ياهتیـصخش  زا  هاپـس  يارما  زا  تاضق 
بوبحم مرتحم و  هجوم و  وا  دـننامه  مدرم  نوگانوگ  تاقبط  نایم  ار  سکچیه  مرمع  رد  نم  تسا . هتفرگ  رارق  ناگمه  يهقالع  مارتحا و 

زا دنتشادیم  مدقم  هداد و  حیجرت  يولع  نادناخ  مومع  رب  ار  وا  و  دنتـشاد ، فارتعا  وا  ردق  تلالج  تمظع و  هب  ار  وا  ناگمه  مدوب  هدیدن 
حادـم وگانث و  وا  يهرابرد  هکنآ  زج  مدرکن  ادـیپ  ار  نمـشد  تسود و  زا  یـسک  نوچ  دـیدرگ  نیزگیاج  مبلق  رد  وا  ماقم  نأش و  زور  نآ 

رد نابعـش 278  هام  رد  ار  هیـضق  نآ  مق  رادـنامرف  هک  دـنکیم  رکذ  زین  ار  نآ  خـیرات  هعقاو  نیا  داریا  زا  سپ  یـسلجم  همالع  [ . 47  ] دشاب
تـسا هدوب  رابتعا  قوثو و  دروم  هک  تسا  هدوب  یمان  هللادـبع  هحفص 87 ] نب [  دعـس  ناتـساد  نیا  يوار  تسا  هدرک  فیرعت  مق  ناتـسرهش 

هحفص 88 ] [ . ] 48  ] دناهدرک لقن  وا  زا  ینیلک  دیفم و  خیش  دننام  یناسک  نوچ 

دازون راظتنا  رد 
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ثیدح زا 146  زواجتم  اهنت  هک  يرابخا  ) دندوب هدینـش  ثیداحا  رابخا و  نابز  زا  تما  يدهم  يهرابرد  یناوارف  بلاطم  هک  یـسابع  يافلخ 
يدولوم نینچ  راظتنا  رد  هشیمه  هدوب و  گنز  هب  شوگ  ور  نیا  زا  ع ))  ) تسا يرکـسع  نسح  ماما  لصفالب  دـنزرف  يدـهم  دـیوگیم  نآ 

هتشاد و یهاگآ  رگمتس  لطاب و  ياهتموکح  متس و  دض  رب  رظتنم  دوعوم  نآ  مایق  تازرابم و  زا  یبوخ  هب  نانآ  دندرکیم و  يرامـش  هیناث 
لرتنک رظن و  تحت  ار  موصعم  نایاوشیپ  هک  دندرکیم  ششوک  یعس و  دنتـشاد و  تلاسر  نادناخ  هب  تبـسن  ياهدنهد  رجز  ساره  لد  رد 
هداتفا هحفـص 89 ] ساره [  هب  تخـس  اوشیپ  نیمهد  يونعم  یملع و  تیعقوم  ذوفن و  زا  هک  یـسابع  لکوتم  ور  نیا  زا  دـنروایب  دوخ  قیقد 

ات دنهد  اج  رهـش  یماظن  ناگداپ  رد  دناوخارف و  [ 49 ( ] ءارماس  ) دوخ تموکح  زکرم  هب  ار  ترـضح  نآ  رابجا  تروص  هب  داد  روتـسد  دوب 
لحم نآ  رد  ار  دوخ  یگدـنز  زا  هام  هن  لاس و  هد  تدـم  وا  دنـشاب  نانآ  يراج  لئاسم  یلخاد و  راـبخا  عاـضوا و  بظاوم  بقارم و  بترم 
ریبـعت نییرکـسع »  » هب راوگرزب  ود  ره  زا  [ 50 . ] تفای ترهـش  يرکـسع  بقل  اب  نسح  ماما  شدـنزرف  تبـسانم  نیمه  هب  تخاـس و  يرپس 
تبسن دوخ  تمشح  تردق و  نداد  ناشن  دیدهت و  باعرا و  ضحم  دوب  نانآ  ياهتبعل  نازینک و  تسم  هک  دمتعم  یـسابع  هفیلخ  دننکیم .
دوجوب یلت  دـنزیرب و  هطقن  کی  رد  دـنرادرب و  دوخ  اب  كاخ  هسیک  کی  مادـک  ره - روبع  نیح  رد  نایهاپـس  داد  نامرف  مهدزاـی ، ماـما  هب 
تیافک اهتوادع  راهظا  اههنعط و  نیا  هب  وا  . دهدب ناشن  يرکـسع  نسح  ماما  هب  ار  دوخ  يرهاظ  تردـق  تمظع و  هلیـسو  نیدـب  ات  دـنروآ 

درب . رس  هب  نادنز  رد  ماما  لاس  هس  دیاب  داد  روتسد  هحفص 90 ] هکلب [  درکن 

نادنز طیحم  رد 

يهتـشامگ نیرومأم  ناینادنز و  هکلب  درواین  دیدپ  وا  دوجو  رد  يرییغت  اهنت  هن  نادنز  طیحم  هک  دوب  يدح  هب  ترـضح  نآ  تدابع  دهز و 
لمع تدـش  روتـسد  دوخ  قوفام  ماقم  زا  هک  یماـگنه  هفیـصو » نب  حـلاص   » ماـنب ترـضح  نآ  نابنادـنز  داد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  تفـالخ 

ماهتخاس وا  رومأم  ار  دارفا  نیرتلدگنـس  نیرتنشخ و  زا  رفن  ود  منک ؟ راک  هچ  نم  دیوگیم : خساپ  رد  دـنکیم  تفایرد  ار  ماما  يهرابرد 
ود ره  هک  دـناهتفرگ  رارق  وا  تیونعم  قالخا و  تایحور و  ریثأـت  تحت  يردـقب  اـهنآ  یلو  دـنهد  رارق  یتحاراـن  هجنکـش و  تحت  ار  وا  هک 

زاین زار و  لوغشم  رادیب و  حبص  ات  بش  لوا  زا  ام  ینادنز  بش  ره  هک  دننکیم  فیرعت  نم  يارب  نانآ  دناهتشگ  نادهاز  نادباع و  زا  دوخ 
دوخ یئاناوت  تردق و  مامت  یئوگ  دنکفایم  ام  رب  ار  شذفان  هاگن  هک  یماگنه  دـنزیمن و  فرح  سکچیه  اب  تسا و  ناهج  راگدـیرفآ  اب 
کی نادنز  طیحم  میوشیم » یناف  هحفـص 91 ] میلـست و [  شربارب  رد  وا و  تیونعم  تمظع و  رد  قرغ  هچراـپکی  میهدیم و  تسد  زا  ار 

دناوخارف . وا  میلاعت  ادخ و  دای  هب  ار  تیناسنا  میلاعت  زا  ناگداتفا  رود  ات  هک  دوب  میلعت  تیبرت و  بتکم 

نادنز رد  یئوگشیپ 

درم نیا  دومرف : نم  هب  ماما  میدوب  یسابع  يدهم  نادنز  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  اب  نم  تفگیم : هک  تسا  هدش  تیاور  مشاهوبا »  » زا
یلو مرادن  يدـنزرف  نم  دـیدرگ  لقتنم  دـعب  يهفیلخ  هب  تموکح  درک و  عطق  ار  وا  رمع  يهتـشر  دـنوادخ  دوریم  ایند  زا  بشما  راکمتس 

يدـهم هب  اـهکرت  میدرک  حبـص  ار  بش  نآ  اـم  هک  یتقو  دـنکیم ، تمحرم  نم  هب  يرـسپ  دوخ  تنم  فطل و  هب  يدوز  نیمه  هب  دـنوادخ 
زا دوب  هدرک  ادیپ  شیارگ  هیردق »  » و هلزتعم »  » هقرف تادقتعم  هب  يدهم  نوچ   ) دـندرک يراکمه  نانآ  اب  مه  مدرم  دـندرک و  هلمح  یـسابع 

يدهم دندرک  تعیب  وا  اب  دندرک  بصن  ار  دمتعم »  » يدهم ياج  هب  دنتـشک  ار  یـسابع  يدـهم  دـندوب ) فلاخم  وا  اب  مدرم  تیرثکا  ور  نیا 
هب تخاس و  لوغـشم  شدوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  یلو  دـنک  هحفص 92 ] دیهـش [  ار  يرکـسع  ماما  تشاد  میمـصت  دوش  هتـشک  هکنآ  زا  لبق 

[ . 51  ] داد تکرح  باذع  نیرتکاندرد  يوس 

نادنز ياههجنکش  زا  ياهنومن 
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يرکـسع نسح  ماما  نانابنادـنز  زا  یکی  هک  دـننکیم : لقن  تسا  هتفرگ  رارق  مه  ینیلک »  » موحرم نانآ  يهرمز  رد  هک  ماقمیلاع  نیثدـحم 
وا هب  شرـسمه  يزور  تخاـسیم  مهارف  ار  وا  ياذـیا  لـئاسو  یعون  هب  زور  ره  درکیم و  راـتفر  بضغ  تدـش و  اـب  ناـشیا  دروم  رد  (ع )
رد تسا  هتفرگ  رارق  وت  لزنم  رد  يراوگرزب  تیـصخش  هچ  ینادیمن  وت  شاب  هتـشاد  اورپ  ادخ  زا  ع )  ) يرکـسع ترـضح  يهرابرد  تفگ 

جییهت ار  وا  دراذگ  وا  رب  سکع  رثا  رـسمه  راتفگ  مکانمیب  وت  زا  ناشیا  دروم  رد  نم  درادن  یئاتمه  ریظن و  اوقت  دهز و  تعاطا و  تدابع و 
هزاجا زین  نانآ  درک و  فیلکت  بسک  قوف  تاـماقم  زا  هراـب  نیا  رد  دـنکفا  مهاوخ  ناریـش  ناگدـنرد و  ناـیم  ار  وا  هک  دروخ  مسق  درک و 

يدیدرت هحفـص 93 ] دوب و [  ناگدـنرد  تامادـقا  رظتنم  دـنکفا و  ناگدـنرد  نایم  ار  ع )  ) يرکـسع ماما  اـهزور  زا  یکی  دـندرک ! رداـص 
تسا زامن  ماجنا  لوغشم  هداتسیا  ماما  دندش  هجوتم  هاگان  دندوب  ینابهدید  اشامت و  لوغـشم  بترم  درک  دنهاوخ  هراپهراپ  ار  وا  هک  تشادن 
لقتنم دوخ  لزنم  هب  نادـنز  زا  ار  ترـضح  نآ  هراـبود  دـش  هداد  روتـسد  دناهدیـشک و  فص  راوگرزب  نآ  شوح  لوح و  رد  ناگدـنرد  و 

[ . 52  ] دنزاس

یسابع دمتعم  نادنز  رد 

تـسا هدوب  یـسابع  دمتعم  نادنز  اهنآ  راب  نیرخآ  هک  تسا  هدش  هدنکفا  افلخ  روج  ملظ و  نادنز  هب  راب  نیدنچ  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
تفگ نم  هب  مرسپ  اهزور  زا  یکی  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) ماما رد  ام  زا  نارفعز » یبا  نب  دمحم   » مان هب  ثیدح  نایوار  زا  یکی 

رما دومرف  نم  هب  ماما  مداد  رـس  هلان  هیرگ و  عزج و  تخاس  دهاوخ  تقـشم  جنر و  راچد  ارم  هک  دیـسر  دهاوخ  نم  هب  یتیذا  لاس 260  رد 
اب ار  مرسپ  یسابع  دمتعم  دیـسر  ربخ  نم  هب  دیـسر  ارف  لاس 260  رفـص  هام  هک  یتقو  درادن  ياهدئاف  یتحاران  عزج و  دوش  ارجا  دـیاب  ادـخ 

ماما عاضوا  زا  نابنادنز  يهلیسو  هب  هشیمه  یسابع  دمتعم  تسا . هدرک  هحفص 94 ] ینادنز [  نیرج » نب  یلع   » يهلیسو هب  رفعج »  » شردارب
خساپ رد  تفرگ  تروص  هبترم  دنچ  اهـشرازگ  نیا  تشادن و  يرگید  شرازگ  زور  بش و  رد  زامن  هزور و  زج  نابنادنز  تفرگیم  عالطا 
تکرح دوخ  لزنم  بناج  هب  هک  وگب  نم  لوق  زا  ناسرب و  ترـضح  نآ  هب  ارم  مالـس  ورب و  ۀـعاسلا  نیمه  داد  ماـغیپ  دـمتعم  اـهنآ  زا  یکی 

دوخ راتسد  ابع و  هک  مدید  مدیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ  مدید  هدامآ  ار  ياهدرک  نیز  بکرم  مدمآ  نادنز  برد  هب  دیوگ  نابنادنز  دنک .
رفعج هکنیا  يارب  تفگ  دیئامرفیم  ثکم  هچ  يارب  متفگ  درک  ثکم  يرادقم  دش  بکرم  راوس  مدناسر  ار  دمتعم  ماغیپ  تسا  هدیـشوپ  ار 
جراخ هناخ  کی  زا  مه  اب  رفعج  نم و  وگب : دمتعم  هب  ورب  دومرف  تسا  هداد  روتـسد  ار  امـش  یـصالخ  اهنت  دـمتعم  متفگ  ددرگ  جراخ  مه 
دناسر ماما  عالطا  هب  تشگزاب و  دناسر و  دمتعم  هب  ار  ماما  مایپ  نابنادنز  تسین  اور  تسا و  بیع  دـشاب  یقاب  رفعج  مدرگرب  رگا  میاهدـش 
ماجنا امـش  نم و  قح  رد  هک  یتیاـنج  تلع  هب  ار  رفعج  نوچ  مدرک  هحفـص 95 ] دازآ [  امـش  مارتحا  هب  مه  ار  رفعج  دیوگیم : دمتعم  هک 

[ . 53  ] دمآ نوریب  نادنز  زا  رفعج  قافتا  هب  ماما  مدوب ، هدرک  ینادنز  دوب  هداد 

رکشل هدنامرف  نادنز  رد 

نانمـشد زا  یکی  وا  تفرگ  رارق  شماتوا » نب  یلع   » مان هب  یـصخش  هفیلخ ، رکـشل  هدـنامرف  رایتخا  رد  رگید  راب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما 
ماما یلو  دیامنن  هقیاضم  یهاتوک و  ماما  يهرابرد  دشاب  هتـشاد  یئاناوت  هچ  ره  دوب  هدـش  هداد  روتـسد  وا  هب  دوب  يولع  نادـناخ  تخـسرس 

تروص هب  تسناوتیمن  زگره  وا  ع )  ) ماـما هرهچ  رد  تمظع  راـثآ  هدـهاشم  هطـساو  هب  دـنامن و  یقاـب  وا  نادـنز  رد  رتـشیب  زور  کـی  (ع )
[ . ] 54  ] دش يولع  نادناخ  هب  تبـسن  دارفا  نیرتهدـیقع  شوخ  نیرتراتفگ و  شوخ  زا  یکی  وا  ماما ، يدازآ  زا  سپ  دـنکفا  هاگن  ترـضح 

هحفص 96 ]

نادنز رد  زامن  هزور و 
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لقن ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  نادنز  نارود  يهرابرد  دنتـسه  ننـست  لها  نادنمـشناد  زا  ود  ره  هک  یجنلبـش  يهمالع  یکلام و  غابـصنبا 
یئاذغ زا  مه  ام  راطفا  ماگنه  تفرگیم  هزور  نادنز  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هک  دنهدیم  شرازگ  نینچ  وا  ینادنز  ياقفر  دننکیم :

رد يزور  متفرگیم  هزور  ماما  اب  مه  نم  دـیوگیم : ماما  ینادـنز  مه  مشاهوبا  میدومنیم  راطفا  دروآیم  نادـنز  هب  ماـما  رازگتمدـخ  هک 
دروایب دندرکیم ) هیهت  تابوبح  سوبس  زا  هک  یصوصخم  اذغ   ) کیک هک  مداد  روتـسد  دوخ  مالغ  هب  درک  هبلغ  نم  رب  فعـض  زور  طسو 

هب ماما  یتقو  متسویپ  ناینادنز  عمج  هب  سپس  دشاب و  نایرج  هجوتم  رفن  کی  هکنآ  یب  مدیشون  بآ  مدروخ و  ار  نآ  متفر  یتولخ  لحم  هب 
هدـهاشم هک  یماـگنه  درادـن  یتلاـجخ  زگره  رما  نیا  یـشکیم ؟ تلاـجخ  يدرک  راـطفا  دوـمرف  تسب و  شقن  بل  رب  مسبت  تسیرگن  نم 

تشپ زور  هس  امش  مهاوخیم  نم  درادن و  توق  هک  کیک  نوچ  روخب  تشوگ  سپ  یئامن  ادیپ  توق  یتساوخ  ياهدش و  فیعـض  يدومن 
هار دوخ  هب  ورین  توق و  زور  هس  اـت  داـهن  یتسـس  فعـض و  هب  ور  هزور  رثا  رد  یتقو  مدآ  ندـب  نوچ  دـیریگن  هزور  هحفـص 97 ] مه [  رس 

[ . 55 .. ] دریگیمن

نادنز زا  یشرازگ 

نآ رد  مه  ام  هک  دندومن  ینادنز  دراو  ار  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یماگنه  دنکیم : لقن  حـتف  رـسپ  یـسیع  زا  مه  وا  شردـپ  زا  مشاهنبا 
هارمه یباتک  نوچ  يرآ  متفگ  دیاهدومن  یگدـنز  رمع و  زور  ود  هام و  کی  لاس و  جـنپ  تصـش و  امـش  دـندومرف : نم  هب  میدوب  سوبحم 

ایآ دـندومرف  سپـس  دـیامرفیم . ماما  هک  تسا  روطنامه  مدـید  مدرک و  هاگن  دوب  هدـش  تبث  نم  تدـالو  خـیرات  نآ  تشپ  رد  هک  متـشاد 
وا يوزاب  کمک و  هک  امرف ! تیانع  يدنزرف  وا  هب  ایادخ ! دومن  ضرع  درک  دنلب  اعد  هب  تسد  هن . متفگ . تسا ؟ هدش  امش  بیصن  يدنزرف 
رد دشاب  هتـشاد  يراکددم  وزاب و  هک  یـسک  ره  دندرک  داشنا  سپـس  تسا  ردپ  ياناوت  يوزاب  بوخ و  کمک  هحفص 98 ] دنزرف [  دشاب 

! نم رورس  اقآ و  مدرک  ضرع  [ . 56  ] دشاب هتـشادن  يراکددم  وزاب و  وا  هک  تسا  یـسک  نآ  ناوتان  لیلذ و  دباییم  رد  ار  وا  هریت  راگزور 
دهاوخ رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  يور  هک  تشاد  مهاوخ  يدـنزرف  مسق  ادـخ  هب  یلو  مرادـن  نونکا  مه  دـندومرف  دـیراد ؟ يدـنزرف  اـیآ 

نم فارطا  رد  نکفاریش  نامرهق و  نادنزرف  هک  دید  دیهاوخ  ار  يراگزور  امش  تسنیا : نآ  نومضم  هک  دومن  يراعـشا  هب  لثمت  تخاس و 
هحفص 99 ] [ . ] 57 « ] دربیم رس  هب  اهنت  کت و  مدرم  نایم  رد  دنشاب  هدیسر  دشر  دح  هب  وا  نادنزرف  هکنآ  زا  لبق  میمت » » دناهدیشک فص 

وا تماما  نارود  رد  زیگناحرف  يهعقاو  کی 

لها نادنمهقالع  مومع  هک  داد  خر  تماما  نادناخ  رد  يزیگناحرف  شخبترسم و  يهعقاو  نابعـش  مهدزناپ  بش  رد  يرجه  لاس 255  رد 
نادنمهقالع راظتنا  مشچ  هک  يدازون  دوب  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  نآ  تخاس و  رورـسم  لاحـشوخ و  ار  تیب 

هیناث هک  دنتسین  تیب  لها  نارادتـسود  اهنت  راظتنا  نیا  رد  تسا و  هدش  هتخود  وا  كرابم  مدقم  ینارون و  لامج  رادید  هب  یمومع  حالـصا 
ددرگ دازآ  تیانج  نایغط و  ملظ و  يهرطیـس  زا  ناهج  ات  دـنراد  ار  شخبدـیما  راظتنا  نینچ  ناـهج  مدرم  تیرثکا  هکلب  دـننکیم  يراـمش 

ماما تمدخ  دوب  يرکـسع  نسح  ماما  يهمع  هک  داوج  ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح  : » دناهدرک فیـصوت  نینچ  ار  دازون  نآ  تدالو  ناتـساد 
مدیسر و ترضح  نآ  تمدخ  هب  نم  زور  کی  دیوگیم  وا  دنک  اطع  ترـضح  نآ  هب  يدنزرف  دنوادخ  هک  درکیم  اعد  هشیمه  دمآیم و 

میراد ار  نآ  راظتنا  ام  هک  يدولوم  نآ  تسا  ( 255  ) نابعـش هام  يهمین  هک  بشما  دندومرف  ماما  مدرک  اعد  وا  يهرابرد  لبق  تداع  دننامه 
زا دومرف  دوب ؟ دهاوخ  هک  زا  دازون  نآ  متفگ  نم  دوب  هعمج  بش  بش  نآ  شاب ! ام  دزن  راطفا  بشما  وت  دش  دـهاوخ  هحفص 100 ] دلوتم [ 

دندوبن رتزیزع  نم  شیپ  سجرن  زا  مادکچیه  نازینک  نایم  زا  دـیوگیم  نوتاخ  همیکح  تسا . هدـش  ادـها  نم  هب  هک  يزینک  نامه  سجرن 
رد ءایـصوا  هورگ  اـم  دوـمرف  دز و  يدـنخبل  يرکـسع  ماـما  منیبیمن ؟ یلمح  رثا  سجرن  رد  نم  متفگ  نسح  ماـما  هب  مدرک و  بـجعت  نـم 
نم دیوگیم  وا  دش . دهاوخ  دـلوتم  رجف  عولط  ات  تسا  یمارگ  ادـخ  دزن  رد  هک  يدازون  بش  نیا  هللا  ءاشنا  میریگیم  رارق  ناردام  يولهپ 
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نوتاخ سجرن  یلو  مدش  دنلب  زامن  يارب  نم  دیـسرارف  بش  زامن  تقو  هک  یعقوم  دوب  هناخ  نآ  رد  مه  ماما  مدـیباوخ  نوتاخ  سجرن  رانک 
تـشذگ مرطاخ  زا  مدوب  هدیـسر  رتو »  » زامن هب  هک  یعقوم  مدـش  زاـمن  لوغـشم  نم  دوبن  ادـیپ  وا  دوجو  رد  لـمح  عضو  رثا  دوب  باوخ  رد 

هدرکن عولط  رجف  همع  دیامرفیم : هک  مدینش  ار  ماما  يادص  هاگان  تشذگ  مرطاخ  زا  یکش  دولوم  يهرابرد  دشاب ، هدرک  عولط  رجف  دیاش 
لغب رد  مداد و  تکرح  ار  وا  مـتفر  نوتاـخ  سجرن  هحفـص 101 ] شیپ [  مدرک  مامت  تعرـس  هب  ار  زامن  نم  هدـم  هار  دوخ  رد  کش  تسا 

نوتاخ سجرن  ضراع  باوخ  هیبش  یتلاح  سپـس  يرآ و  تفگ  ینکیم ؟ درد  ساسحا  ایآ  متفگ  وا  هب  مدروآ  نابز  هب  ار  ادخ  مان  متفرگ 
دازون هجوتم  هک  یتقو  روایب ! نم  دزن  ار  مدنزرف  همع  دیامرفیم : ماما  هک  مدینـش  یئادص  هاگان  دیدرگ  دلوتم  ع )  ) يدهم شدنزرف  هک  دش 
لطابلا قهز  قحلا و  ءاج  : » دوب هدش  هتشون  وا  تسار  يوزاب  رب  تسا  هدجس  لاح  رد  هداهن و  نیمز  يور  ار  هدجـس  عضاوم  هک  مدید  مدش 
روضح هب  مدـناچیپ و  ياهماج  هب  ار  وا  تسا  هدـش  هنتخ  هزیکاـپ و  كاـپ و  مدـید  متفرگ  لـغب  ار  دازون  هک  یتقو  اـقوهز » ناـک  لـطابلا  نا 

ار دوخ  نابز  تشاذـگ و  دازون  نآ  تشپ  هب  ار  دوخ  تسار  تسد  دـیناشن  دوخ  پچ  تسد  فک  رب  تفرگ و  لغب  ار  وا  ماما  مدرب  شردـپ 
هحفص 102 ] [ . ] 58 .« ] هللا یلو  ایلع  نا  هللا و  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  هلا  نا ال  دهشا  دیوگیم : هک  مدینش  یئادص  داد  رارق  وا  ناهد  رد 

ساره میب و  نایم  رد 

ششوک یعس و  ع )  ) نسح ماما  تفرگ و  تروص  هشیپ  متس  ءافلخ  رازآ  زا  ساره  میب و  نایم  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  تدالو 
نیقثوـم و صلاـخ و  نایعیـش  زا  يدودـعم  زج  دراد و  ناـهنپ  تسیاـشان  مدرم  ناـگناگیب و  زا  ار  سدـقم  دوـجو  نآ  تدـالو  هـک  تـشاد 

رازآ رـش و  زا  اـت  دومنیم  تبظاوم  تبقارم و  تیاـهنیب  دـیدرگیمن و  دوعـسم  دولوم  نآ  رادـید  هب  قفوم  یـسک  ترـضح  نآ  نیدـمتعم 
سجرن شردام  اب  ار  وا  راوگرزب  نآ  تدالو  زا  سپ  اههتـشون  زا  یخرب  قباطم  دنام . ملاس  نارگمتـس  ضرعت  زا  هدنام و  ظوفحم  نانمـشد 

[ . 59 . ] دوش يرادهگن  ادخ  تجح  زا  نم  ادلب  نآ  رد  ات  تخاس  هناور  همظعم  هکم  هب  نوتاخ 

یمومع حالصا  نارظتنم 

ماـن نم و  هحفـص 103 ] مان [  شماـن  دزیخیم  اـپرب  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  سک  نآ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسا  راوگرزب  ربماـیپ  زا 
درک . دهاوخ  داد  لدع و  زا  لامالام  ار  يراکهبت  متس  زا  زیربل  يایند  وا  يدرم  ياپب  اناوت  راگدرک  تسا و  نسح  مدنزرف  مان  شردپ 

دیما نیرخآ 

اب یتلم  ره  دـیوگ و  وا  تبقنم  شیاتـس و  رد  نخـس  ینابز  هب  سک  ره  تسا  تیرـشب  دـیما  وزرآ و  نیرخآ  راگدرورپ و  يهغلاب  تجح  وا 
يهرابرد تعیرش  کی  تدیقع و  کی  هب  ار  همه  میرادرب  نایم  زا  ار  بهاذم  نایدا و  گنر ، اهتغل ، فالتخا  ام  یتقو  دناوخیم  ار  وا  یتغل 

زاب وا  هک  دنراودیما  دناهتخود و  وا  هار  هب  مشچ  عقاو  رد  دنشکیم  ار  سدقم  يادوب  راظتنا  رود  قرـش  رد  هک  یئاهناسنا  تفای . میهاوخ  وا 
اب هک  دوهی  تلم  دـناهداهن . ادوب  مان  يدـهم »  » هب نانآ  دـناهرب  ریذـپان  شیاـشگ  فـالتخا  زیگنا و  هرهلد  شروش  نیا  زا  ار  ناـهج  ددرگ و 

دیـسر دهاوخ  ایند  مدرم  داد  هب  درک و  دنهاوخ  تشگزاب  ناهج  خیرات  راصعا  نیرتهایـس  رد  نوراه  ای  یـسوم  زیزع  دراد : هدیقع  فالتخا 
تجح عقاو  رد  دنـشکیم  ار  يداف »  » و ع )  ) یـسیع راظتنا  هک  يراصن  تلم  دپتیم . دوعوم  يدهم  هحفـص 104 ] ياوه [  هب  شلد  عقاو  رد 

ياهتفرـشیپ همه  اب  زورما  رـشب  تسا . رورـش  اههنتف و  زا  تیناـسنا  يهدـنهد  تاـجن  ادـخ و  ثراو  دوعوم  يدـهم  نوچ  دـنبلطیم  ار  ادـخ 
تالکـشم اـهیراتفرگ و  لـح  رد  دوـخ  روآ  تلجخ  یناوتاـن  هب  لاـح  نیع  رد  تسا  هدـیناسر  مه  هب  یبرجت  ياـهشناد  رد  هک  راوهناـسفا 

دشخب همتاخ  یناسنا  یناهج و  ياهیناماسبان  همه  نیا  هب  هک  دشکیم  ار  یحلصم  یجنم و  راظتنا  تسا و  فرتعم  تیرشب  یناور  یقالخا و 
[ . 60]
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تاحوتف بحاص  راتفگ 

ص)  ) يدهم ات  دوب  دـهاوخ  ینالوط  ردـق  نآ  زور  نامه  زاب  دـنامن  یقاب  زور  کی  ناهج  رمع  زا  رگا  دـیوگیم : هیکم  تاحوتف  هدنـسیون 
زا ارهز و  همطاف  رهطا  دـنزرف  وا  دـنکرب  هشیر  زا  ار  يرگدادـیب  ملظ و  طاسب  دزاس و  رپ  دوخ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  طیـسب  دـنکروهظ و 
وا هک  یقنلا  یلع  ماما  دنزرف  يرکـسع  نسح  ماما  شردـپ  نیـسح و  ماما  شگرزب  ياین  هحفـص 105 ] تسا [  مالـسا  ربمایپ  كاپ  نامدود 
ادخ لوسر  شراوگرزب  دـج  مانمه  رظتنم  دوعوم  نآ  مان  تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  دـنزرف  وا  داوج و  ماما  دـنزرف 

دبلاـک هب  هزاـت  ناور  حور و  دریگیم و  رارق  ناناملـسم  تـعیب  دروـم  تـسا  هداتـسیا  مـیهاربا  ماـقم  نـکر و  ناـیم  هـک  یلاـح  رد  وا  تـسا 
[ . 61 ... ] دناسریم دوخ  يهنیرید  تمظع  دجم و  هب  ار  مالسا  دهدیم و  مالسا  يهدوسرف 

هرکذتلا رصتخم  بحاص  راتفگ 

رد هک  دروآیم  ور  یگرزب  سب  تبیصم  نم  تما  نیا  هب  : » تسا هدومرف  ادخ  ربمایپ  دیوگیم : ننست  لها  مان  هب  نادنمشناد  زا  رگید  یکی 
درم لاعتم  دنوادخ  ینارحب  یتیعقوم  نینچ  رد  دوش ، هدنهانپ  نآ  هب  روج  ملظ و  تسد  زا  هک  دنکیمن  ادـیپ  یهاگهانپ  سکچیه  هعقاو  نآ 

ملظ و زا  هک  نانچمه  دزاـسیم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  مالـسا  ناـهج  هک  دزیگنا  هحفـص 106 ] یمرب [  نم  تیب  لها  ترتع و  زا  ياهتـسیاش 
دننک یگدنز  نآ  رد  رتشیب  هچ  ره  دننکیم  وزرآ  مدرم  هک  دـشخب  شمارآ  افـص و  یگدـنز  طیحم  هب  يدـح  هب  دوب  هدـش  رپ  يرگدادـیب 

[ . 62]

یعفاش راتفگ 

هداوناخ زا  نم  مانمه  يدرم  هکنآ  رگم  دیسر  دهاوخن  نایاپ  هب  ایند  دومرف : مالـسا  ربمایپ  دسیونیم : یعفاش  فسوی  نب  دمحم  هللادبع  خیش 
يدهم روهظ  دوجو و  هب  داقتعا  : » دسیونیم یلماع  نیدلاءاهب  خیش  دئاصق  زا  یکی  حرش  رد  ینیمن  لضاف  دنک و  يرورـس  تموکح و  نم 
فیدر رد  تسا  هدیـسر  ربمایپ  زا  باب  نیا  رد  هک  رابخا  تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  ار  يرورـض  یـساسا و  داقتعا  کـی  لکـش  مالـسا  نید  رد 

هحفص 108 ] [ . ] 63 « ] تسا هدمآ  رد  یمالسا  ریذپان  نامتک  قئاقح  زا  یکی 

تداهش

هراشا

ياهنادـنز هک  درک  نیقی  دومن و  ساسحا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هب  تبـسن  ار  مدرم  یبلق  يهقالع  لیامت و  یـسابع  دـمتعم  هک  یماگنه 
يرطخ گنز  ار  وا  دوجو  دزاس و  نک  هشیر  مدرم  ریمـض  قامعا  بولق و  زا  ار  تدوم  تبحم و  نیا  ياههشیر  دـناوتیمن  ررکم  یلاوتم و 

ددـصرد هشیمه  تخادـنا و  راـک  هـب  ضیف  رپ  دوـجو  نآ  نتخادـنارب  رد  ار  دوـخ  شـشوک  یعـس و  درک ، یقلت  دوـخ  تموـکح  لاوز  هـب 
نداد بیرف  مدرم و  تاکـسا  يارب  دـیامن و  مومـسم  ار  راوگرزب  نآ  هک  دـیماجنا  هلحرم  نیا  هب  وا  رکف  يهجیتن  تبقاع  ات  دوب  یئوجهراـچ 

هب بترم  دوخ  تشاد و  لیسگ  ترـضح  نآ  هجلاعم  يارب  ار  یناکـشزپ  دروآ و  دوجو  هب  ياهنحـص  نادنمهقالع  نایعیـش و  یمومع  راکفا 
تشه زا  دعب  هکنیا  ات  تشذگ  یقاب  ترـضح  نآ  دوجو  رد  ار  دوخ  هحفص 109 ] راثآ [  مس  یلو  تفاتش  ترضح  یـسرپلاوحا  تدایع و 

تفاتش . نادواج  يارس  هب  يرجه  لاس 260  لوالا  عیبر  هام  متشه  رد  ندش  يرتسب  زور 

دیوگیم نخس  خیرات 
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هللادیبع  » تقو تموکح  ریزو  داد : روتسد  دیسر  یـسابع  هفیلخ  دمتعم »  » شوگ هب  دیدرگ و  عیاش  ع )  ) ماما تلاسک  يرامیب و  هک  یماگنه 
دنهد رارق  لرتنک  رظن و  تحت  ار  نآ  ياهـشرازگ  رابخا و  دـننک و  تکرح  ماما  لزنم  هب  هفیلخ  ناکیدزن  صاوخ و  زا  رفن  جـنپ  اـب  ناـقاخ »

دنهد و رارق  لرتنک  رظن و  تحت  بترم  ار  ع )  ) ماما یجازم  عضو  هک  دیـسر  روتـسد  جلاعم  ناکـشزپ  نابیبط و  زا  يا  هدـع  هب  نآ  رب  هوالع 
یحازم عضو  دیسر  عالطا  هک  دوب  هدشن  يرپس  هعقاو  نیا  زا  زور  ود  دنشاب  لزنم  ياهشرازگ  رابخا و  اهینوگرگد و  عاضوا و  بقارم  امئاد 

« ةاضقلا یضاق   » زا دنیوگن و  كرت  ار  ماما  لزنم  زگره  رگید  هک  دیـسر  دیکا  روتـسد  ناکـشزپ  هب  تسا  تماخو  فعـض و  هب  ور  ع )  ) ماما
تماقا اجنآ  رد  زور  بش و  دـنوش و  دراو  ع )  ) يرکـسع ماـما  لزنم  هب  ةاـضق  هحفـص 110 ] نیبختنم [  زا  رفن  هد  اب  هک  دـش  هتـساوخ  رهش 

دش نویش  هلان و  هچراپکی  ءارماس »  » رهش دومرف  تلحر  ماما  هک  يزور  نآ  دندیزگ  تماقا  لزنم  رد  ماما  تلحر  مد  ات  یگمه  نانآ  دنزرو 
رهطم يهزانج  عییشت  رد  هلان  هیرگ و  اب  دنتـشگ و  راوگوس  ماما  گرم  رد  مدرم  تاقبط  مومع  دیدرگ و  لیطعت  مدرم  راک  بسک و  ورا  زاب 

نب یـسیع   » ماـن هب  دوخ  يومع  هفیلخ  دـش  زاـمن  يهداـمآ  هزاـنج  هک  یتـقو  دوب  بلقنم  رهـش  یمومع  عضو  دـندیناسر  مه  هب  روضح  يو 
مشاـهینب و رب  ار  نآ  دز و  راـنک  هرهچ  تروص و  زا  نفک  داتـسیا  زاـمن  رب  وا  یتقو  درازگ  زاـمن  هزاـنج  رب  اـت  تخاـس  رومأـم  ار  لـکوتم »

گرم عقوم  هک : درک  مالعا  مدرم  هب  ور  تسا و  هتسبرب  تخر  ایند  زا  دوخ  یمتح  گرم  یعیبط و  لجا  اب  ماما  هک  داد  ناشن  يولع  نادناخ 
زا دوخ  یعیبط  لجا  اب  رتسب  رد  وا  دنتـشاد  روضح  دارفا ... نیا  هفیلخ  صاوخ  زا  و  درمـش ... رب  ار  نانآ  مان  هک  يدارفا  ناکـشزپ  ةاضق و  زا 
[ . 64  ] دیدرگ هحفص 111 ] نوفدم [  ات  درک  رداص  ار  نآ  لمح  روتسد  دناوخ و  زامن  نآ  رب  دناشوپ و  ار  ماما  يور  سپس  تسا  هتفر  ایند 

شرازگ نیا  زا  ام  يهرهب 

هب ترضح  نآ  تیمومسم  هکنیا : دوشیم  دافتسم  دناهدرک  طبض  ار  نآ  ناسیون  هرکذت  نیخروم و  بلغا  هک  دنتـسم  شرازگ  نیا  زا  هچنآ 
يایاضق هجوتم  ار  زور  نآ  مدرم  یمومع  راکفا  هک  يدـحب  تسا  هدوبن  تحـص  زا  يراع  توق و  زا  یلاخ  تفالخ  لماوع  يدایا و  هلیـسو 

تیبرت اب  دناهتـساوخ  هکنیا  ات  تسا  هدنکفا  شیوشت  بارطـضا و  هب  ار  تفالخ  لماوع  اهوگتفگ  تاعیاش و  نیمه  تسا و  هدومن  هدرپ  ریز 
نآ دـیؤم  شرازگ  نیا  دـنزاس و  یثنخ  بوکرـس و  ار  مدرم  هاـگآ  رادـیب و  راـکفا  یعونـصم  ياهـشوپرس  يهیهت  اـهیزاس و  هنحـص  نینچ 

اب اـی  مس  اـب  اـم  يهمه  هک  تسا  هدیـسر  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ص )  ) موصعم ناـیاوشیپ  تداهـش  تیمومـسم و  يهراـبرد  هک  تسا  یترهش 
هحفص 112 ] میوریم [ . ایند  زا  تداهش 

ماما نفد 

دوب هدـش  يرپس  هام  زا  زور  تشه  داتفا و  يرامیب  رتسب  هب  لوالا  عیبر  هام  لوا  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هک  دـسیونیم  داشرا  بحاـص 
كاخ هب  دوب  هدـیدرگ  نوفدـم  ع )  ) يداه ماما   » شراوگرزب ردـپ  هک  ياهناخ  ناـمه  رد  ءارماـس  رهـش  رد  دومرف و  تلحر  اـیند  راد  زا  هک 

تشادن . يرگید  دنزرف  ترضح  نآ  زج  دنام و  یقاب  راگدای  هب  وا  زا  رظتنم » مئاق   » شدنزرف اهنت  دوب و  هلاس  تلحر 28  ماگنه  دش  هدرپس 

تداهش زا  سپ 

شیتفت و دندرگ و  ترـضح  نآ  لزنم  دراو  ات  داد  تیرومأم  ياهدع  هب  یـسابع  يهفیلخ  دمتعم  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب 
دـننک و موم  رهم و  هدومن و  يروآ  درگ  ار  ترـضح  یـصخش  یگدـنز  لئاسو  هناخ و  ثاثا  دـنروآ و  لـمع  هب  لزنم  زا  لـماک  یئوجزاـب 

اههلباق زا  ياهدـع  هب  دـننک و  دـیدزاب  ترـضح  ياهقاطا  تارجح و  مامت  زا  دـنیآرب و  وا  فالخا  نادـنزرف و  یئوجزاب  قیقحت و  ددـصرد 
دوش هدهاشم  هحفـص 113 ] ناشیا [  رد  یلمح  رثا  رگا  دنهد  رارق  یکـشزپ  يهنیاعم  تحت  ار  ترـضح  نآ  نازینک  نانز و  هک  داد  روتـسد 
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صوصخم مداخ  ریرحت » دـنزاس و  سوبحم  ياهرجح  رد  ار  وا  دیـسر  روتـسد  دـش  نونظم  يزینک  هب  اههلباق  زا  یکی  دـننک  شرازگ  ار  نآ 
[ . 65  ] ددرگ نشور  شرازگ  بذک  قدص و  ات  دش  وا  لاح  بظاوم  بقارم و  هفیلخ 

ماما صوصخم  مداخ  شرازگ 

نارگید و : هر )  ) دیفم خیش  دننام  هعیـش  نیخروم  زا  یعمج  تیاور  هب  انب  دیدرگ  لقن  هفیلخ  يهدنیامن  يرازگ  زامن  يهرابرد  هک  یناتـساد 
يرکسع نسح  ماما  صوصخم  رازگتمدخ  نایدالاوبا  « ؛ دنکیم لقن  ربتعم  دنس  اب  هک  تسا  هیوبابنبا  تیاور  هعیـش  نایم  روهـشم  یلو  دوب 

ناتسود هب  ار  ترضح  نآ  ياهشرافس  اهمایپ و  اههمان و  متشاد  هدهع  هب  ار  يرکسع  ماما  يرازگتمدخ  راختفا  نم  هک  دنکیم  فیرعت  (ع )
هک ار  یئاههمان  مدش  وا  رونم  رضحم  بایفرـش  تسبرب  تخر  ایند  زا  نآ  اب  هک  يرامیب  نآ  رد  مدناسریم  اهیدابآ  اهرهـش و  رد  نایعیـش  و 
هب زور  هدزناپ  امـش  ترفاسم  نیا  دومرف  مناـسرب و  نئادـم »  » هب ار  هحفـص 114 ] اهنآ [  دندومرف : روتـسد  دنداد و  نم  هب  دوب  هتـشاد  موقرم 

مدناسر ضرع  هب  دش  یهاوخ  وربور  هجـض  هلان و  هآ و  نویـش و  يادص  اب  يدرگیم  رب  يأر ) نم  رـس   » هب هک  یماگنه  دماجنایم و  لوط 
وا دومن ، تساوخرد  وت  زا  ار  اـههمان  باوج  هک  سکنآ  ره  دوـمرف : دوـب ؟ دـهاوخ  هنوـگچ  اـههمان  خـساپ  نم و  فـیلکت  تروـص  نآ  رد 
نم نیـشناج  وا  دـناوخب  زامن  نم  رب  هک  سک  نآ  ره  دومرف : دـیئازفیب  نم  تامولعم  هب  افطل  زاـب  مدرک  ضرع  تسا  نم  یـصو  نیـشناج و 

هزاجا ماما  تمظع  تباهم و  تسا  نم  نیـشناج  وا  دـهد  ربخ  نایمه  تاـیوتحم  زا  هک  سکنآ  ره  دومرف  دـیئازفایب : زاـب  مدرک  ضرع  تسا 
مدرک تعجارم  هک  دوب  مهدزناپ  زور  متـشاد  تفایرد  ار  اهنآ  ياهخـساپ  مدـناسر و  نئادـم  هب  ار  اههمان  نم  میامن . یلاوس  رگید  هک  دادـن 

هناخ رد  رانک  هک  داتفا  ماما  ردارب  رفعج  هب  ممـشچ  تسا  هلان  هجـض و  زا  رپ  رهـش  هک  مدرک  هدهاشم  مدـش  ءارماس  رهـش  دراو  هک  یماگنه 
تماما و [ » هحفـص 115 ناوـنع [  هب  دـنیوگیم و  تیلـست  وا  هب  ردارب  گرم  رد  دـناهتفرگ  ار  وا  فارطا  مدرم  زا  ياهدـع  تسا و  هداتـسیا 

دوخ مشچ  اب  اهراب  نوچ  تسا  نشور  تماما  فیلکت  دشاب  مدرم  ياوشیپ  ماما و  صخش  نیا  رگا  متفگ  دوخ  اب  دنهدیم  تینهت  یئاوشیپ »
، تسا یـشایع  حـیرفت و  يراسگیم و  يزابرامق و  لوغـشم  لاجر  فارـشا و  ناـیعا و  ياـهخاک  رد  دروخیم و  بارـش  وا  هک  مدوب  هدـید 

ماما رگید  راذگتمدخ  دیقع »  » هک مدید  هظحل  نیا  رد  تفگن  نم  خساپ  رد  يزیچ  یلو  متشگ  رتکیدزن  متفگ و  تیلست  وا  هب  متفر  رتولج 
میدـش دراو  میدوب  وا  فارطا  رد  هک  ياهدـع  رفعج و  دـیناوخب  زامن  دـیناوتیم  تسا  هداـمآ  هزاـنج  هک  دـنتفگ  رفعج  هب  ور  دـمآ و  نوریب 

دیـشک و مه  رد  ار  رفعج  يابع  دمآ  نوریب  لزنم  لخاد  زا  ياهچب  رـسپ  هاگان  دیوگب  ریبکت  تساوخیم  دـناوخب  زامن  ات  تفر  رتولج  رفعج 
ار هزانج  درازگ و  زامن  هچب  رـسپ  نآ  تشگرب و  بقع  رفعج  مرازگب  زاـمن  ردـپ  يهزاـنج  رب  هک  مرتراوازـس  نم  درگرب  بقع  ومع  دومرف :

يهناشن مه  نیا  متفگ  دوخ  اب  روایب  ار  اههمان  ياهخساپ  يرصب ،! دندومرف  نم  هب  ور  سپس  دندرک ... نفد  ع )  ) يداه ماما  شردپ  ربق  رانک 
یکی دوب  هدنام  یقاب  دوخ  ماهبا  یکیرات و  رد  هک  دوب  موس  يهناشن  دوب  هدنام  یقاب  هیـضق  رد  هک  هحفص 116 ] یماهبا [  يهتکن  اهنت  مود 

مدوب و دوخ  لکـشم  لح  رظتنم  نم  مسانـشیم ! ار  وا  هن  ماهدید و  ار  وا  زگره  هن  نم  تفگ  رفعج  دوب ؟ یک  هچب  نیا  درک  لاؤس  راضح  زا 
ع)  ) يرکسع نسح  ماما  غارس  دندش و  دراو  مق  نایعیش  زا  ياهدع  هاگان  میدوب  هتسشن  یگمه  هک : دش  لح  بیترت  نیا  هب  مه  لکـشم  نآ 

هعجارم دیاب  یک  هب  و  تسیچ ؟ ام  يهفیظو  سپ  دندیسرپ  دندش  تحاران  رثأتم و  رایسب  دندش  هاگآ  ماما  تلحر  نایرج  زا  یتقو  دنتفرگ  ار 
دیئامرفب افطل  تسه  یلاوما  همان و  ام  هارمه  دندومن  راهظا  سپـس  دنداد  تیلـست  دنتفگ و  مالـس  وا  هب  دنداد  ناشن  ار  رفعج  ياهدـع  مینک 

اب دـش و  جراخ  سلجم  زا  دادیم  ناکت  ار  دوخ  ياهـسابل  هک  یلاح  رد  دـش  دـنلب  رفعج  تسا ؟ ردـق  هچ  لوپ  رادـقم  و  تسیک ؟ زا  اههمان 
غلبم همان و  ناگدنـسیون  یماسا  ع )  ) رـصع ماما  فرط  زا  نم  ساسح  تاظحل  نآ  رد  دـننکیم  هبلاطم  مه  بیغ  ام  زا  مدرم  تفگیم  دوخ 

رابتعایب چوپ و  نآ  رانید  هد  هک  تسا  هحفص 117 ] یفرشا [  رانید  رازه  اعمج  هک  دندوزفا  ع )  ) ماما متفگ و  دوب  نایمه  نایم  رد  هک  یلوپ 
شرازگ تفر و  هفیلخ  شیپ  قافتا  نیا  زا  سپ  رفعج  تسوا . مه  اـم  ياوشیپ  ماـما و  تسا  هدرک  رومأـم  ار  وت  هک  یئاـقآ  نآ  دـنتفگ  تسا 

لمع هب  راوگرزب  نآ  زا  ار  تبقارم  لامک  ات  تشاد  لیـسگ  ماما  لزنم  رب  ار  دوخ  نیرومأم  خیرات  نآ  زا  دـمتعم  درب  دـمتعم  شیپ  ار  هیـضق 
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رهش یـضاق  يهداوناخ  دومن و  تشادزاب  ار  ع )  ) يرکـسع ماما  نازینک  زا  یعمج  دوب و  ماما  نادناخ  عاضوا  دصرتم  هشیمه  دوخ  دنروآ و 
[ . 66  ] دومن نانآ  عاضوا  هب  یگدیسر  رومأم  ار 

لاوس کی  خساپ 

هدوب یبیترت  هچ  هب  ناشراوگرزب  ردپ  كاپ  يهزانج  رب  ع )  ) ماما ندناوخ  زامن  هک  دـنکیم  روبع  لاوس  نیا  مرتحم  هدـنناوخ  رظن  زا  نونکا 
اب باتک  یط  رد  دیدرگیم و  لومعم  هراب  نیا  رد  یـسابع  روج  هاگتـسد  فرط  زا  هک  یلمع  تدـش  اهتبقارم و  همه  نآ  دوجو  اب  و  تسا ؟

نیا عفر  رد  تسا ؟ هدوب  تیفیک  هچ  هب  زامن  سپ  میدش  انشآ  تفالخ ! هاگتسد  ياهلرتنک  اهیریگتخس و  نآ  هحفص 118 ] زا [  یئاههنومن 
و [ 67  ] یـسلجم همالع  دیـسر : نآ  یلیلحت  خـساپ  هب  سپـس  تشاد  هجوت  طیحم  نآ  عاضوا  لاح و  نئارق  هب  هک  تسا  مزـال  تسخن  ههبش 
هک یبش  نآ  رد  ماما  تسا  هدوب  يدادـماب  زامن  ماگنه  هب  ترجه  لاس 260  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تلحر  هک  دننکیم  لقن  نارگید 
زج ماما  روضح  رد  دنداتـسرف  دوخ  رازگتمدخ  يهلیـسو  هب  دنتـشون و  هنیدم  لها  هب  يددعتم  ياههمان  دنتفاتـش  ءاقب  راد  هب  بش  نآ  حبص 

« دیقع  » مان هب  دوخ  صوصخم  راذگتمدخ  - 2 لقیص » مان  هب  دوخ  صوصخم  زینک  - 1 دندوب : ترابع  نانآ  دوبن و  يرگید  سک  رفن  دـنچ 
هحفـص 119] ماما [  زینک  جـع ) رمـألا  بحاـص  ترـضح   ) دنتـشادن عـالطا  یهاـگآ و  وا  دوجو  زا  مدرم  هک  یماـقم  یلاـع  تیـصخش  - 3

يور یلامتـسد  ماما  دش  هدامآ  بآ  مزاسب  وضو  هک  دیروایب  بآ  تسخن  دندومرف  دنک  لیم  ات  میدروآ  ار  ماما  صوصخم  ياود  دیوگیم 
تسد يرامیب  تدش  زا  دنک  لیم  ات  تفرگ  تسدب  ار  دوخ  صوصخم  ياود  درک  ءادا  ار  حبـص  زامن  تخاس و  وضو  درتسگ و  دوخ  نماد 

هدرک یکمک  ات  متفرگ  تسدب  ار  هساک  نم  تشادـن ، ار  نآ  يرادـهگن  تقاط  دروخیم و  رب  كرابم  بل  رب  هساک  دـیزرلیم و  شکرابم 
دوب . هدرک  زاورپ  توکلم  سدق و  ملاع  هب  شکاپ  حور  هظحل  نامه  رد  اقافتا  مشاب 

؟ دیوگیم هچ  یلیبدرا  ثدحم 

اقب راد  هب  زور  نآ  دادـماب  رد  هکنیا  ات  تشاد  همادا  هام  نآ  متـشه  هعمج  حبـص  ات  دـیدرگ  زاغآ  لوالا  عیبر  هام  لوا  زا  ترـضح  يراـمیب  »
لاوما و ترـضح  نآ  ردارب  رفعج  دندیدرگ . نوفدم  دوب  هدش  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  شراوگرزب  ردـپ  هک  ياهناخ  نامه  رد  دـنتفاتش و 
هب ناوارف  شـشوک  یعـس و  ترـضح  نارازگتمدخ  رـسمه و  زینک و  نتخاس  ینادـنز  سبح و  رد  دـندرک و  فرـصت  ار  وا  يرهاظ  یئاراد 

تیاعس اب  رجز و  سبح و  اب  ار  نانآ  تخاسیم و  هحفص 120 ] مهارف [  ار  جرف  راظتنا  نیدقتعم  تیذا  ءاذیا و  لئاسو  زور  ره  داد و  جرخ 
یبسانم لح  هار  تسا  هدوب  دادـماب  لوا  راوگرزب  نآ  تلحر  هک  هنیرق  نیا  هب  هجوت  اب  لـح : هار  [ . 68 ...« ] درکیم دیدهت  یسابع  هفیلخ  رب 

عمج رد  صوصخم و  نادنمهقالع  ناتـسود و  طیحم  رد  هناخ و  رد  شموصعم  دـنزرف  يرازگ  زامن  مسارم  هک  تسنیا  دـسریم  رظن  هب  هک 
هب تقو  ياهتموکح  هک  زور  نآ  صاخ  تافیرـشت  مسارم و  قبط  سپـس  دـشاب و  هتفرگ  تروص  راوگرزب  نآ  رما  جرف  نیرظتنم  ناـیعیش و 

هفیلخ نیبوسنم  زا  یصخش  دشاب و  هتفرگ  تروص  هفیلخ  لامع  ناوعا و  تکرش  اب  صوصخم  هاگیاج  رد  دندروآیم و  رد  لمع  يهلحرم 
رگید راونالا و  راحب  دـیفم و  داشرا  رد  هک  یبیترت  هب  دـشاب  هدرازگ  زامن  هرابود  ع )  ) ماما يهزانج  هب  یـسابع » لـکوتم  نب  یـسیع   » ماـن هب 

هحفص 122 ] تسا [  هدش  دراو  تنس  لها  نیخروم  زا  یعمج  بتک  رد  هعیش و  ثیدح  خیرات و  ياهباتک 

راوگرزب نآ  نانخس 

شناد ملع و  يهرابرد 

هدرک یهاتوک  وا  قح  يادا  رد  هکنیا  زا  مکانـسرت  مهد  ینامیا  اب  دنمـشناد  ملاع و  هب  ار  نآ  هدش  ياهمقل  تسنآ  رد  هچنآ  ره  ایند و  رگا  »
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هدایز فارسا و  وا  قح  رد  هکنیا  زا  مکانمیب   » مهدن یبآ  هعرج  زج  ایند ، ياهتمعن  مامت  زا  ار  یقـساف  لهاج  نادان و  رگا  نآ  ربارب  رد  مشاب 
[ . 69 « ] مشاب هدرک  يور 

بارش يهرابرد  دنسم  ثیدح 

وا یسوم و  شردپ  زا  وا  یلع و  شردپ  زا  وا  دمحم و  شردپ  زا  وا  منکیم و  لقن  دمحم  نب  یلع  مردپ  زا  نم  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ 
زا وا  بلاطیبا و  نب  یلع  شردپ  زا  وا  نیسح و  شردپ  زا  وا  یلع و  شردپ  هحفص 123 ] زا [  وا  دمحم و  شردپ  زا  وا  رفعج و  شردپ  زا 

لاعتم دنوادخ  هک  دوب  ظوفحم  حول  رب  هک  دریگیم  دهاش  ار  ادخ  وا  لیفارـسا و  زا  وا  لیئاکیم و  زا  وا  لیئربج و  زا  مه  وا  مالـسا و  ربمایپ 
نیا دـیازفایم : ثیدـح  نیا  لقن  زا  سپ  ننـست  لها  نادنمـشناد  زا  میعنوبا  [ . 70 « ] دشابیم تب  رگـشیاتس  دننامه  راوخبارـش  : » دیامرفیم

تمیق رپ  شزرااب و  رایـسب  رظن  نآ  زا  تسا  هدیـسر  ام  تسدـب  تلاسر  كاپ  ترتع  هار  زا  هک  تسا  یتباث  حیحـص و  دنـسم  ثیدـح  کـی 
دشابیم .

مغ بادرگ  رد 

عرـسا ای  نیرظانلا و  نیعا  ای  نیعماـسلا و  عمـسا  اـی  : » تفگیم نینچ  دوخ  راـگدرورپ  هب  تجاـح  ضرع  شیاـین و  ماـگنه  يرکـسع  ماـما 
نمم ینلعجأ  کتمحرب و  یلع  ننمأ  يرمع و  یفدـم  و  هحفـص 124 ] یقزر [  یف  یلع  عسوأ  دمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  نیمکاحلا 

ناسرب وا  رابت  دمحم و  رب  ار  دوخ  دورد  ناسرداد ! نیرترواد  يا  ناگدننیب ! نیرتانیب  يا  ناگدنونش ! نیرتاونش  يا  کنیدل »...... هب  رـصتنت 
هدب ! رارق  دوخ  نیئآ  نید و  تیوقت  لماوع  زا  ارم  دوجو  و  امرف ! اطع  يزور  تعسو  رمع و  لوط  نم  رب  دوخ  فطل  ناسحا و  اب 

نایعیش يارب  یمایپ 

تخادرپ هب  يرادرکتسرد  یئوگتـسار و  هب  ادـخ ، هار  رد  شـشوک  هدـهاجم و  اوقت و  يراگزیهرپ و  هب  منکیم : توعد  ار  نایعیـش  امش 
دوجـس و لوط  رب  ناگیاسمه و  اب  يراتفر  شوخ  رب  مناوخیم  ارف  ار  امـش  راک .... هنگ  درف  زا  ای  دـشاب  راکوکین  زا  هاوخ  تعیدو  تناـما و 
 ] هب ننست ) لها   ) نارگید اب  هک  تسا  نایعیش  امـش  رب  دوب .... اهراک  نیمه  ساسا  رب  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  نوچ  ملاع ... راگدرورپ  تدابع 
ات  ) دیروآ لمع  هب  تدایع  نانآ  ناضیرم  زا  دینک  دـمآ  تفر و  نانآ  لفاحم  سلاجم و  هب  دـینک  ترـشاعم  تمیالم  یبوخ و  هحفص 125 ]

راتفگ و تسار  دزاس و  دوخ  يهشیپ  ار  يوقت  عرو و  دوخ  نید  رد  ام  ناوریپ  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه  دـنوش .) تیب  لها  بتکم  بذـج 
يهتفای تیبرت  درف  نیا  هک  دنیوگب  رگیدمه  هب  مدرم  دـنک و  تیاعر  ار  یمالـسا  فئاظو  بادآ و  دوخ  ترـشاعم  رد  دـشاب  رادرک  تسرد 

تـسا يدنلبرـس  تنیز و  راختفا و  هیام  يراکزیهرپ  يوقت و  نوچ  دزاسیم  لاحـشوخ  رورـسم و  ارم  لمع  نیا  دـشابیم  تیب  لها  بتکم 
بلج ام  يوس  هب  ار  اهتبحم  اهیتسود و  دیوشن  ام  یگدنکفارس  گنن و  ثعاب  دیشاب  ام  تنیز  راختفا و  يهیام  هک  دینک  یعس  مه  امـش  سپ 

نآ زا  رتهتـسیاش  ام  دوش  هتفگ  ام  قح  رد  هک  یگدنزارب  یبوخ و  هنوگ  ره  دـیزاس ، فرطرب  ام  زا  ار  اهتبـسن  اهیئاوران و  اهیدـب و  و  دـینک ،
نآرق تسا و  ادـخ  لوسر  اب  ام  یکیدزن  تبارق و  میرجزنم ، رود و  نآ  زا  ام  دوش  نایب  ام  يهراـبرد  هک  یئاوراـن  يدـب و  عون  ره  میتسه و 

هک سکنآ  ره  تسا و  هدیدرگ  لزان  ام  يهرابرد  هحفـص 126 ] راگدرورپ [  فرط  زا  ریهطت  يهیآ  تسا و  هدرک  نییعت  یقح  ام  يهرابرد 
[ . 71  ] دوب دهاوخ  باذک  وگغورد و  دهد  تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  تلاسر  نادناخ  ام  زج 

ناناملسم داحتا  يهرابرد  ياهمان 

هک تسنیا  وت  يهفیظو  : » دراگنیم نینچ  ناناملـسم  داحتا  هرابرد  تسا  هتـشون  يرهز »  » هب هک  ياهمان  نمـض  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
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ردارب دننام  ار  نالاسمه  دنزرف ، دننامه  ار  نالاسدرخ  ردپ و  دـننامه  [ 72  ] نالاسگرزب یهد  رارق  هداوناخ  کی  دارفا  دننامه  ار  ناناملـسم 
ار وا  رارـسا  ای  درادرب  ماگ  يرگید  دض  رب  دناوتیم  درف  مادک  و  دـنک ؟ ملظ  يرگید  هب  دـناوتیم  یک  یـضرف  نینچ  رد  یئامن  ضرف  دوخ 

تلیضف ینامیا  ناردارب  رگید  رب  وت  هک  دیامن  ههبش  داجیا  وت  لد  رد  تساوخ  ناطیش  رگا  يرهز ! دیامن .؟ وا  ررض  هب  مادقا  ای  هدومن  کته 
یلیخ وا  وگب  تسا  وت  زا  رتلاسگرزب  دوخ  هحفص 127 ] نآ [  هک  روآ  نوریب  دوخ  لد  زا  بیترت  نیا  اب  ار  تاهبـش  نینچ  يراد  يرترب  و 

هانگ و باکترا  هب  وا  زا  رتدوز  یلیخ  نم  وگب  تسا  وت  زا  رت  لاسدرخ  رگا  تسا و  هتـسج  یـشیپ  تاربم  تاریخ و  ماجنا  هب  نم  زا  رتقباـس 
متـسه و نئمطم  دوخ  ناهانگ  دروم  رد  نم  وگب  تسا  وت  نس  مه  لاسمه و  وا  رگا  تسا و  نم  زا  رتهب  وا  سپ  ماهدش  مدق  شیپ  تیـصعم 
! نادـب مهد ؟... حـیجرت  دوخ  نیقی  رب  ار  دـیدرت  کش و  مناوتیم  هنوگچ  سپ  متـسه  کش  دـیدرت و  رد  وا  هانگ  يهرابرد  یلو  مراد  نیقی 

شاـف هتـشاد و  ظوفحم  ار  مدرم  بویع  رارـسا و  دـشاب و  ریزارـس  مدرم  رب  وا  ریخ  یکین و  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتبوـبحم  نیرتـهب و 
[ . 73  ] دزاسن

راکوکین ماقم 

درادن هحفص 128 ] دورو [  قح  يرگید  سک  فورعم  لها  زج  هاگبرد  نآ  زا  تسا  فورعم »  » هب موسوم  هک  دراد  دوجو  يرد  تشهب  رد 
دنکفا و مشاهوبا »  » مانب دوخ  نارای  زا  یکی  هب  یهاگن  ماگنه  نیا  رد  ماما  متـسه  اشوک  مدرم  جـئاوح  عفر  رد  هک  مرازگرکـش  ار  ادـخ  نم 

نانآ مه  ترخآ  رد  دنشاب  يراکوکین  ششخب و  لها  ناهج  نیا  رد  هک  یناسک  نوچ  دیشاب  رادیاپ  دیراد  هک  یشور  نامه  رب  امـش  دومرف 
نایاپ  [ . 74  ] دنشابیم فورعم  لها 

یقرواپ

دیفم ص 315. داشرا  [ 1]
دیفم 200. داشرا  [ 2]

ۀمغلا ص 300. فشک  [ 3]
دیفم ص 320. داشرا  [ 4]

هعیشلا ج 4 ص 291. نایعا  رتافدلا  نوطب  ءالم  ام  مولعلا  عاونا  نم  هنع  يؤر  دقف  [ 5]
راونالا ج 12 ص 158. راحب  [ 6]

ار وا  هک  دندوب  هدناسر  یئاج  هب  ار  راک  دنتسنادیم و  فقوتم  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  صخـش  رد  ار  یئاوشیپ  هک  دندوب  یناسک  هیفقاو  [ 7]
نیمه هب  دیـشچ . دـهاوخن  ار  گرم  معط  دوخ  لماک  روهظ  ات  تسا و  هدرمن  متفه  ياوشیپ  دـنتفگیم  ناـنآ  دـندیمانیم  دوعوم » يدـهم  »

نیا اب  دـنرادرب  تسد  یهاو  ياهداقتعا  زا  نانآ  ات  دادـن  ار  اوشیپ  نآ  ندرپس  كاخ  هب  هزاـجا  زور  هس  اـت  یکمرب  دـلاخ  رـسپ  ییحی  تهج 
. درادن يدنباپ  وریپ و  داقتعا  نیا  زورما  دندرک و  يراشفاپ  فوقو »  » هدیقع رد  نانآ  لاح 

. یگنس پاچ  راونالا ج 12 ص 164  راحب  [ 8]
. بوشآ رهش  نبا  بقانم  زا  لقن  هب  هعیشلا ج 3 ص 304  نایعا  [ 9]

هدازدامع ص 560. ياقآ  موصعم  هدراهچ  زا  لقن  [ 10]

هدازدامع ص 560. ياقآ  موصعم  هدراهچ  زا  لقن  [ 11]

هدازدامع ص 560. ياقآ  موصعم  هدراهچ  زا  لقن  [ 12]
يدوعسم ص 470. ۀیصولا  تابثا  [ 13]
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یناحیر ج 2 ص 206. نیما  برعلا  كولم  [ 14]
. ۀیلاوتم احئاصن  مامالا  ینع  غلبم  نم  [ 15]

. ۀیلاغ ۀیعرلا  راعسا  راعسالا ، يرأ  ینا  - 2 [ 16]
ۀیناسنالا ص 132. ۀلادعلا  توص  [ 17]

بهذلا ج 4 ص 202. جورم  [ 18]
مالسالا ج 1 ص 133. یحض  [ 19]

ۀیناسنالا ص 188. ۀلادعلا  توص  یلع  مامالا  [ 20]
یهتنملا ص 270. ۀمتت  [ 21]

يدوعسم ج 4 ص 35. بهذلا  جورم  [ 22]
. هرهاق تداعس  پاچ  يدوعسم ج 4 ص 135  بهذلا  جورم  [ 23]

يدوعسم ج 4 ص 145. بهذلا  جورم  [ 24]

يدوعسم ج 4 ص 181. بهذلا  جورم  [ 25]
. سراودلا موسرلاک  تراصق  تثرو  تلمها -  تعاض و  نیدلا  روما  ام  اذا  يدوعسم ج 2 ص 208 : بهذلا  جورم  [ 26]

بهذلا ج 4 ص 208. جورم  [ 27]
ج 4 ص 153. [ 28]

يدوعسم ج 4 ص 200. [ 29]

ص 153. يدوعسم ج -  [ 30]
بهذلا ص 194. جورم  [ 31]

یسلجم ص 569. نویعلا  ءالج  [ 32]
ار وا  هکنآ  تشگ  رورس   ) يار نم  رـس  هاتوک ) فلا  اب   ) ارماس هدیـشک ) فلا  اب   ) ءارماس ياهمان : هب  برع  يابدا  نابز  رد  هک  ءارماس : [ 33]

نوراـه رـسپ  مصتعم  هـک  يزور  نآ  زا  يرجه  لاس 220  زا  تسا ، هدـش  هدـناوخ  سابعلاینب  ءاروز  هیحان ، يار ، نم  رورـس  ءارـس ؛ دـید )
درک يورشیپ  نآ  ینادابآ  نارمع و  تعرس  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  ترهش  رابتعا و  داد  رارق  یماظن  ناگداپ  ناونع  هب  ار  اجنآ  دیشرلا 

نادـلبلا مجعم  رد  يوـمح  توقاـی  تفاـی . رارق  یـسابع  هفیلخ  تموـکح  رقم  تفـالخ و  زکرم  هک  يدـح  هب  تفاـی  هعـسوت  زور  هب  زور  و 
هب ارماس ج 1 ص 9  خیرات  هب  نادـنمقالع  تسا  هدرک  دای  یـشوخ  یکین و  هب  نآ  زا  هداد و  تبـسن  حون  نب  ماس  هب  ار  نآ  يانب  سیـسأت و 

. دنیامن هعجارم  دعب 
راونالا ج 12 ص 146. راحب  [ 34]
بهذلا ج 4 ص 172. جورم  [ 35]

لاس 254. ثداوح  یعفای  نانجلا  تآرم  [ 36]
بهذلا ج 4 ص 93-94. جورم  [ 37]

رصم 1385. يدوعسم ج 4 ص 94 ط  بهذلا  جورم  [ 38]
دیفم ص 316. داشرا  [ 39]

.314 [ ««« 40]
يدوعسم ص 454. ۀیصولا  تابثا  [ 41]
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. هرهاق پاچ  يدوعسم ج 4 ص 171  بهذلا  جورم  [ 42]
دیفم ص 217. داشرا  [ 43]
دیفم ص 319. داشرا  [ 44]

یفاک ج 1 ص 505. لوصا  [ 45]
دندومنیم قالطا  زین  وا  ناگداون  دـنزرف و  رب  ار  راوگرزب  نآ  مان  دوب  هدرک  ادـیپ  هک  هماع  یلوبق  تیعقوم  ترهـش و  يور  اضر  ماما  [ 46]

. تسا هدش  هتفگ  اضرلا  نبا  ع )  ) يرکسع ترضح  يداه و  ماما  داوج و  ماما  هب  هکنانچ 
دیفم ص 318. داشرا  [ 47]

. برضلا نیما  پاچ  راونالا ج 12 ص 175  راحب  [ 48]
. تسا هدش  سیسأت  رکشل  یماظن  ناگداپ  ناونع  هب  مصتعم  روتسد  هب  لاس 231  هک  تسا  يرهش  ءارماس  [ 49]

هعیشلا ج 2 ص 291. نایعا  [ 50]
يدوعسم ص 474. ۀیصولا  تابثا  [ 51]

دیفم ص 224. داشرا  [ 52]
يدوعسم ص 476. ۀیصولا  تابثا  [ 53]

دیفم ص 322. داشرا  [ 54]
. رصم پاچ  یجنبلش ص 225  راصبألا  رون  همهملا ص 270 و  لوصفلا  زا  لقن  هب  قحلا ج 1 ص 468  قاقحا  [ 55]

. دضع هل  تسیل  يذلا  لیلذلا  نا  هتمالظ -  كردی  دضع  اذ  ناک  نم  [ 56]
قحلا ج 12 ص 468. قاقحا  لقن  هب  انب  یکلام  غابص  نبا  ۀمهملا  لوصفلا  [ 57]

ۀیصولا ص 485. تابثا  [ 58]

هیصولا ص 490. تابثا  [ 59]
. لضاف داوج  موحرم  ملق  هب  موصعم ص 261  هدراهچ  [ 60]

ۀیکملا ج 2 ص 366. تاحوتفلا  [ 61]
هرکذتلا ص 127. رصتخم  [ 62]

ص 261. ع )  ) موصعم هدراهچ  [ 63]
یلبرا ص 282. ۀمغلا  فشک  یسلجم  راحب  يدنوخآ . پاچ  دیفم ص 320  داشرا  [ 64]

یسلجم ص 577. نویعلا  ءالج  نییرکسع ج 2 ص 109  خیرات  دیفم ص 320  دیفم  داشرا  [ 65]
راونالا ج 12 ص 77. راحب  نویعلا ص 578  ءالج  [ 66]

نویعلا ص 579. ءالج  [ 67]
یلبرا ص 291. همغلا  فشک  [ 68]

هریبک ص 153. ناهانگ  زا  لقن  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  [ 69]
. نثولا دباعک  رمخلا  براش  نآ  یبرع  نتم  ینکد ص 203 و  نب  لضف  میعنوبا  یلأت  صاوخلا  ةرکذت  [ 70]

. فجن پاچ  لوقعلا ص 367  فحت  [ 71]

. فجن پاچ  لوقعلا ص 367  فحت  [ 72]
ارماس ج 2 ص 13. خیرات  [ 73]
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قحلا ج 12. قاقحا  لقن  رب  انب  راصبالا ص 426  رون  [ 74]

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز 

راتفگشیپ

تدالو ای  تداهـش و  درگلاس  یتقو  نادهاجم .. نارگتیاده و  رب  دورد  نیمایملا . هلآ  دّـمحم و  یلع  هَّللا  یلـص  و  نیملاعلا ، بر  هَّلل  دـمحلا 
هریـس رد  هداد و  ار  نآ  دیون  یحو  هک  یتایح  ام و  یگدنز  نایم  هک  یفاکـش  قمع  هب  ار  ام  دسر ، یمارف  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  زا  یکی 
مهیلع همئا  یگدنز  زا  ام  زا  يرایـسب  هک  هتفهن  نیا  رد  رتگرزب  تبیـصم  دزاس . یم  هجوتم  تسا ، هتفای  یلجت  شراوگرزب  نادـناخو  ربمغیپ 

!؟ تسا ریذپ  ناکما  ام  يارب  یگدنز  رد  نانآ  هویشو  هریس  ندرک  هشیپ  نانآ و  زا  يوریپ  ایآ  فصو  نیا  اب  ، میرادن ینادنچ  یهاگآ  مالسلا 
یسابع يافلخ  هک  ءارماس  رهش  رد  هک  يا  هراتس  نیمهدزای  تسا ، يرکسع  نسح  ماما  تداهش  دوب  دای  اب  فداصم  لّوالا  عیبر  متشه  زور 

نایهاپـس يارب  یناگداپ  ناونع  هب  ار  نآ  دـمآرد  ناغفا  هب  اهنآ  ياهیزاب  يراک و  هدوهیب  تسد  زا  ناـشتختیاپ  نیتسخن  دادـغب  هکنآ  زا  سپ 
منک فارتعا  مریزگان  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یگدنز  ریوصت  میـسرت  ماگنه  تفرگ . هرانک  تماما  قفا  زا  دـنتخاس ، دوخ  كرت 
نیا تلع  مناد  یمن  میتسه و  ور  هبور  ذـخآم  عبانم و  دوبمک  اب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دـعب  صوصخب  راهطا  همئا  یگدـنز  هرابرد  ام  هک 

زیامتم تسایـس  هصرعرد  یبسن  یـشمارآ  اب  هک  ههرب  نیا  رد  ناـخروم  تاـقیقحت  یمک  هک  مراـگنا  یم  نینچ  دوخ  شیپ  نم  تسیچ ؟ رما 
هب هکنآ  زا  شیب  هتـشذگ  ناخروم  بلغا  هک  دـشاب  رما  نیا  هب  طوبرم  میتسهرگید ، لیاسم  دـشر  دـهاش  اه  هصرع  ریاس  رد  هچ  رگا  هدـش ،

: ردام ردپ و  نسح  مان : یسّردم  یقت  دّمحم  دندیزرو . یم  مامتها  گرزب  ياهدادخر  ثداوح و  هب  دننک  هجوت  یخیرات  رثؤم  ياهدادیور 
. هنیدم رد  ق  لاس 232 ه . لوالا  عیبر  ای 24 یناّثلا  عیبر  متشه  ّدلوت : ّلحم  نامز و  دّمحم  وبا  هینک : يرکـسع  ترهـش : لیلـس  يداه و  ماما 
ّنس 28 رد  هرماس ، رهـش  رد  یـساّبع ) هفیلخ  نیمهدراـهچ   ) دـمتعم هسیـسد  هب  ق  لاس 260 ه . لوالا  عیبر  متـشه  تداهـش : ّلحم  ناـمز و 

قارع . رد  عقاو  ءارماس ، فیرش : دقرم  دیسر . تداهش  هب  یگلاس 

یگدنز نارود 

هراومه ترضح ، نآ  ق . ات 260 ه . زا 254  لاس )  6  ) تماما نارود   - 2 ق . 254 ه . ات زا 232 لاس )  22  ) تماما زا  لبق   - 1 شخب : ودرد 
ایو یناثلا -  عیبر  متشه  زور  رد  هدنخرف  دالیم  دیسر . تداهش  هب  افج  رهز  اب  ماجنارـس  دوب ، دوخ  رـصع  ياهتوغاط  نادنز  رد  رظن و  تحت 
هک اسراپ  اناد و  یئوناب  زا  شدنزرف  نیمّود  زاوشیپ  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  فیرش  هناخ  لوسرلا  ۀنیدم  رد  يرجه و  لّوالا 232  عیبر   24

ردپ اب  هارمه  لاس  نیا  زا  سپ  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  اریز  دنام  هنیدم  رد  لاس 243 ه  ات  [ 1 . ] تفر دندناوخ ، یم  لیلس  ای  ثیدح  ار  وا 
نکـسمرکسع مان  هب  يا  هقطنم  رد  دوخ  ردپ  اب  اجنآ  رد  دش و  لقتنم  يأر  نمّرُـسرهش  ینعی  یـساّبع  تفالخ  تختیاپ  هب  شیوخ  راوگرزب 

: زا دنترابع  هک  دـندناوخ  یم  زین  يرگید  باقلا  هب  ار  ترـضح  نآ  بقل ، نیا  رب  هوالع  دـش . يرکـسع  هب  بقلم  ساسا  نیمه  رب  دـیزگ و 
يارب ترضح  نآ  یگدنز  لوط  رد  هک  دنتسه  يا  هدیدنسپ  ياهتلصخ  هدننک  سکعنم  دوخ  باقلا  نیا  یقن . یکز ، قیفر ، يداه ، تماص ،
نسح ماما  [ . 2 . ] دندرک یم  اضرلا  نبا  هب  بقلم  ار  وا  دج  ردپ و  ترـضح و  نآ  مدرم  هماع  دوب و  دّـمحم " وبا   " وا هینک  دـش . رهاظ  مدرم 

هکنانچ دوب  ماقمالاو  گرزب و  يدرم  دّمحم  نیا  دندناوخ . یم  دّمحم  ار  وا  هک  رت  گرزب  شدوخ  زا  تشاد  يردارب  مالسلا  هیلع  يرکسع 
نارای هب  يداه  ترضح  اّما  دوب  يداه  ماما  دنزرف  نیرت  گرزب  يو  اریز  دوب . هدش  هتخود  شردپ  نیشناج  ناونع  هب  ودب  نایعیـش  نامـشچ 

تفر و ایند  زا  یناوج  نس  رد  ًالمع  زین  نسح ) ماما  ردارب   ) دّمحم و  دوب . دـهاوخ  نسح  ماما  يو  زا  دـعب  ماما  هک  درک  یم  هراشا  صاوخو 
يارب مه  ادـخ  دـنناوخ و  یم  ار  ادـخ  دـنیآ و  یم  عمج  شمرح  درگ  هب  راوز  تسا و  عقاو  ءارماس  دادـغب و  نایم  ییاج  رد  وا  رازم  کـنیا 
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مدرم نایم  رد  نادـب  يو  هک  یمان  "  ) دّـمحم دیـس   " تافو اب  دـنادرگ . یم  باجتـسم  ار  اهنآ  ياعد  شکاپ ، ناردـپو  دّـمحم  تشادـگرزب 
رانک رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رتشیب  حیـضوت  يارب  دوب . دهاوخ  نسح  دّمحم  وبا  ماما ، نیمهدزای  هک  دنتـسناد  همه  تسا ) هدـش  هتخانش 
هزات ینامرف  وت  هرابرد  هک  رآ  ياج  هب  هزات  یـساپس  ادـخ  يارب  مدـنزرف  : " دومرف يرکـسع  نسح  ماما  هب  باطخ  دّـمحم ، شدـنزرف  هزانج 
هدوب شردـپ  زا  سپ  وا  تماما  نوماریپ  فالتخازورب  مدـع  قاـفتا و  تمعن  دروآ  دـیدپ  وا  يارب  دـنوادخ  هک  هچنآ  دـیاش ، " دروآ . دـیدپ 
ًالصا هک  تسا  یهلا  تبهوم  تماما  هچ  رگا  دش . یم  بوسحم  شردپ  دنزرف  نیرت  گرزب  ترـضح  نآ  دّمحم ، تافو  زا  سپ  اریز  دشاب .

شرـسپ تافوزا  شیپ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  تسا  نآ  هتکن  نیا  رب  ام  لیلد  درادـن . یگتـسویپ  نآ  ریاظنو  نس  نوچمه  ییاهکالم  اـب 
زا نسح ) ماما  تماما   ) بلطم نیا  دییأت  رد  زین  يرگید  تایاور  هکنانچ  دومرف  یم  هراشا  نسح  تماما  هب  دّمحم ) دیس  هب  فورعم   ) دّمحم

نیا میناوخب . دراد  قافتا  اهنآ  ياوتحم  رب  هعیش  هک  ار  یصوصن  زا  یخرب  مه  اب  دییایب  تسا . هدش  لقن  ترـضح  نآ  راوگرزب  ناردپ  يوس 
وبا هک  مدوب  شا  هناخ  رد  يداه  ماما  اب  دـیوگ : یلفون  رمع  نب  یلع  دـنرادروخرب . یفاک  تلالد  زا  يرکـسع  نسح  ماما  تماما  رب  تایاور 

یتـیاور رد  راـطع  ورمع  نب  یلع  [ . 3 . ] تسا نسح  امـش  بحاص  هن ، دـندومرف : تسام ؟ بحاص  نیا  ایآ  مدیـسرپ : تشذـگ . اـمرب  رفعج 
ترضح نآ  هب  تسا ، مهدزای  ماما  وا  مدرک  یم  نامگ  نم  مدیسر و  يداه  ترضح  تمدخ  دّمحم ) دیـس   ) دّمحم تایح  نامز  رد  دیوگ :

يارب نم  نامرف  ات  دیهدن  صیصخت  ار  کی  چیه  دومرف : مهد ؟ صیـصخت  تماما  هبار  تنادنزرف  زا  کی  مادک  موش ! تیادف  مدرک : ضرع 
وبا مرتگرزب و  دنزرف  تسد  رد  تشون : نم  يارب  هاگنآ  تسیک . تسدرد  تماما ) ) رما نیا  هک  متـشون  يا  همان  نآ  زا  دعب  دوش ، رداص  امش 

درک و تماما  ياعدا  یتّدم  اریز  دش  باوت  ای  باذـک  هب  بّقلم  ًادـعب  هک  تسا  یـسک  نامه  رفعج  نیا  [ . 4 . ] دوب رتگرزب  رفعج  زا  دّـمحم 
تـسادیپ هکنانچ  اّما  دوب . مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دنزرف  نیرت  گرزب  دّمحم ) دیـس  ) رفعجوبا درک . هبوت  تشگزاب و  دوخ  ياعدا  زا  سپس 

رگید زا  دّـمحم  وبا  مدـنزرف  : " دومرف وا  هب  تشاگن و  يا  همان  یکفهف  رکب  وبا  هب  يداـه  ماـما  دوب . هتفگ  دوردـب  ار  اـیند  ماـگنه  نآ  رد  وا 
مامزو و نم  نیشناج  تسا و  نم  نادنزرف  نیرتگرزب  وا  تسا و  رتراوتـسا  نارگیدزا  شناهرب  تّجح و  رت و  تشرـس  کین  دمحم  نادناخ 

ماما [ . 5" . ] تسوا دزن  يدنمزاین  نادب  هچنآ  هک  نک  لاؤس  وا  زا  یـسرپب ، نم  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  سپ  دـسر . یم  يو  هب  تماما  ماکحا 
، رفعج وبا  زا  : " تسا هدـمآ  هدـش ، تیاور  فلد  دـنزرف  رقع  طّـسوت  هک  یثیدـح  رد  هدرک و  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  زین  مالـسلا  هیلعداوـج 

تعاط و  نم ، راتفگ  وا  راتفگ  نم و  نامرف  وا  نامرف  تسا ، یلع  مدنزرف  نم  زا  سپ  ياوشیپ  دومرف : یم  هک  مدینـش  اضرلا ، یلع  نب  دّمحم 
ثیدح دامتعا  دروم  نایاوشیپ  يوس  زا  یـضیفتسم  تایاور  هوالعب  [ . 6" . ] تسا نسح  شدـنزرف  وا  زا  سپ  ياوشیپ  نم و  زا  تعاـط  وا  زا 

نیا رد  يدیدرت  ياج  نانمؤم  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  هدرک  نایب  ار  اهنآ  تافص  مان و  رـشع و  ینثا  همئا  دادعت  هک  هدش  دراو  ربمایپ  زا  لقن  هب 
ناسنیدب تسا . مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ام  رورـس  دنوادخ  هغلاب  تّجح  يداه  ماما  زا  سپ  هک  دراذـگ  یمن  یقاب  هتکن 

یم شفیرـش  نس  زا  لاس  ماگنه 23  نآ  رد  هک  يرکـسع  نسح  ماما  هب  يداه  ماما  تافو  زا  سپ  یهلا  تفـالخ  یمالـسا و  تماـما  هفیظو 
یـساّبع و زتعم  تموکح  نارود  هیقب  اب  دش  فداصم  دـیدرگ  راد  هدـهع  ار  مدرم  تماما  ترـضح  نآ  هک  ییاهلاس  تفای . لاقتنا  تشذـگ 

نارصاعم زا  یخرب  يرکسع  نسح  ماما  تامارک  تافـص و  [ . 7 . ] دمتعم تموکح  زا  لاس  جنپ  تیاهن  رد  يدـتهم و  تموکح  نآ  زا  سپ 
زا دوب و  ناوجو  لکیه  شوخ  هرهچ و  ابیز  الاب و  دنلب  تشاد ، یخارف  ینامشچو  دوب  هزبس  ترضح  نآ  دنا : هدرک  فصو  نینچ  ار  وا  ماما 
هب ناقاخ ، نب  هَّللادـیبع  نب  دـمحا  ینعی  دـمتعم ، رـصع  رد  یـساّبع  راـبرد  ریزو  ار  وا  تمظع  هوکـش و  [ . 8 . ] تشاد هرهب  تـبیه  هوـکش و 

ترـضح نآ  فصو  رد  دیـشوک ، یم  اـهنآ  ندرک  راـتفرگ  رد  تشاد و  ار  اـهیولعاب  ینمـشد  رـس  دوـخ  وا  هچ  رگا  تسا  هدیـشک  فـصو 
نب دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  نوچمه  ار  نایولع  زا  سک  چیه  يأر " نمّرُـس   " رهـش رد  تسا : هتفگ  نینچ  هدمآ  ینیلک  تیاور  رد  هکنانچ 
ینب مامت  ناطلـس و  دزن  رد  زین  شنادـناخ و  نایم  رد  شمرکو ، يراوگرزبو  فافع  توکـس و  راقو و  رد  متخانـش و  هن  مدـید و  هن  اضرلا ،

ناریبد ناریزو و  ناهدنامرف و  رب  دـنراد و  یم  مّدـقم  شیوخ  نارگناوتو  ناگدروخلاس  رب  ار  وا  مشاه  ینب  مدـیدن . وا  نوچ  ییاتمه  مشاه 
قیقحت نامدرم  رگید  ناهیقف و  نارواد و  ناریبدو و  ناهدـنامرفو  مشاه  ینب  زا  یـسک  زا  وا  هرابرد  دـننک و  یم  مّدـقم  ار  وا  ساـنلا  ماوعو 
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نادـناخ و رب  ار  يو  هک  مدـید  متفاـی و  وـکن  راـتفگ  ـالاو و  یهاـگیاج  تّـهبا و  هوکـش و  تیاـغ  رد  ناـنآ  دزن  رد  ار  وا  هـکنآ  زج  مدرکن 
نآ تمدـخ  مزالم  هک  یناسک  زا  یکی  يرکاش  [ . 9 . ] دننک یم  دیجمت  وا  زا  تسود  نمـشد و  دنرامـش و  یم  مّدقم  نارگید  شخیاشم و 

ار شریظن  زگره  هک  دوب  یحلاص  يولع  درم  مالسلا ) هیلع  يرکسع  ماما   ) نم داتـسا  : " تسا هتفگ  نینچ  يو  فیـصوت  رد  هدوب ، ترـضح 
بسازا و هچوک  دندمآ و  یم  درگ  يرایسب  هّدع  هبون ، زور  رد  تفر ، یم  هفالخلا  راد  هب  هرماس  رد  هبنـش  جنپ  هبنـش و  ود  ياهزور  مدیدن ،

راهچ دش و  یم  مارآ  مدرم  يوهایه  دیـسر  یم  وا  هک  یتقو  دمآ ، یم  دنب  دش  دـمآ و  هار  دـش و  یم  رپ  نایچاشامت  يوهایه  غالا و  رتسا و 
هک یهاگیاج  رد  دـش و  یم  لخاد  وا  سپـس  دـنریگب . ار  تاناویح  يولج  دوبن  مزال  هک  يروط  هب  دـش  یم  زاب  هار  دـنتفر و  یمرانک  نایاپ 

يادص ورس  دیروایب . ار  دّمحم  وبا  ياپراهچ  : دندز یم  دایرف  نانابردو  درک  یم  جورخ  مزع  نوچ  تسشن و  یم  ، دندوب هدرک  هدامآ  شیارب 
رد : دیازفا یم  ماما  فیصوت  رد  يرکاش  " تفر . یم  دش و  یم  راوس  ترضح  نآ  ات  دنتفر  یم  يرانک  هبو  تسشن  یم  ورف  تاناویحو  مدرم 

هدجس رد  وا  هک  یلاح  رد  مدیباوخ  یم  مدش و  یم  رادیب  مدیباوخ و  یم  هتسویپ  نم  هک  یلاح  رد  درک  یم  هدجـس  تسـشن و  یم  بارحم 
: دومرف یمو  دروخ  یم  اهنآ  زا  هناد  ود  یکی  وا  دـندروآ و  یم  اهنیا  هیبش  ییاهزیچ  وله و  روگنا و  ریجنا و  شیارب  دوب . كاروخ  مک  دوب ،
هک یماگنه  [ . " 10 . ] مدیدن نیا  زا  رتهب  زگره  هک  رادرب  ار  اهنآ  دومرف : وا  ؟ ار اهنیا  مامت  متفگ : نم  ربب . تیاه  هّچب  يارب  ار  اهنیا  دّـمحم !
رب تفگ : دوب ، ماما  ندرک  ینادنز  رومأم  هک  فیصو  نب  حلاص  هب  نایساّبعزا  یـضعب  تخادنا ، دنب  رد  ار  ترـضح  نآ  ساّبع  ینب  توغاط 

اهنآ متفای و  منک ، ادیپ  متـسناوت  هک  ار  یناسک  نیرتدبزا  نت  ود  نم  منک ؟ هچ  وا  اب  تفگ : حلاص  " راذـگم . هدوسآ  ار  وا  ریگب و  تخـسوا 
زا دننک ، راضحا  ار  نت  ود  نآ  داد  روتسد  سپـس  دنا . هدیـسر  گرزب  یهاگیاج  هب  زامن  تدابع و  رد  ود  نآ  کنیاو  متخاس  يو  رومأم  ار 
یم هزور  اهزور  هک  يدرم  هرابرد  تفگ  میناوت  هچ  دنتفگ : ود  نآ  دیدرک ؟ هچ  نسح ) ماما   ) درم نیا  اب  امش  امش ! رب  ياو  دیـسرپ : ود  نآ 

هزرل هب  درگن  یم  ام  هب  نوچ  دزادرپ . یمن  تدابع  زج  يراک  هب  دوش و  یمن  نخـس  مه  یـسک  اب  دتـسیا و  یم  زامن  هب  ار  بش  مامتو  دراد 
هاگـشیپ رد  ترـضح  نآ  تمارک  تیاـهن  شزرا و  زا  هـمه  [ . 11 ! ] دوش یم  نوریب  فـک  زا  ناـمرایتخا  هک  میوـش  یم  ناـنچ  میتـفا و  یم 

دنچ ای  کی  اهنت  هفیلخ  ره  هک  یمارآ  انو  ینارحب  طیارـش  نآ  رد  یتقو  یـساّبع  هفیلخ  دـمتعم  هک  اجنآ  اـت  دنتـشاد ، یهگآ  شراـگدرورپ 
ات دنک  اعد  هک  تساوخ  يو  زا  هتفر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دزن  دـمآ . راک  يور  دنیـشنب ، تسناوت  یم  تفالخ  تخت  رب  دودـعم  لاس 

! تسا هدوب  زاردرایـسب  يو  زا  شیپ  يافلخ  يرادمامز  تّدم  اب  سایق  رد  تّدـم  نیا  دـمتعمرظن  هب  دـماجنا  لوط  هب  لاس  تسیب  وا  تفالخ 
لاس تسیب  زا  سپ  يو  دش و  تباجا  دمتعم  ّقح  رد  ماما  ياعد  دنادرگ ! زارد  ار  وت  رمع  دنوادخ  دومرف : درک و  اعد  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما 

هک ترـضح  نآ  رامـش  یب  ياهتمارکزا  ثیدـح  ياهباتک  هک  یلاح  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهتمارک  زا  یکی  نیا  [ . 12  ] تشذگ رد 
نیا يارب  ماما  تامارک  زا  یخرب  رکذ  زا  ام  دوصقم  دـشاب . یم  راشرـس  هدـنکآ و  تسا ، نوریب  رـصتخم  باـتک  نیا  هلـصوح  زا  اـهنآ  رکذ 
يارب ادـخ  هک  كاپ  یتّیرذ  زا  دـندحاو و  رون  همه  مالـسلا ، مهیلع  يدـه  همئا  هک  میبایرد  ار  هتکن  نیا  میوش و  هاـگآ  وا  ّقح  هب  هک  تسا 

اهتمارک نیا  هنوگچ  مینیبب  ات  میراپـسب  شوگ  نایوار  هب  مه  اب  دیراذگب  دـیزگرب . ار  اهنآ  ام ، رب  شیاهتمعن  لامکا  شتّجح و  مامتا  غالبا و 
هدومرف نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  حلاص  نب  دّمحم  دیوگ : مشاه  وبا  مان  هب  نایوار  زا  یکی   - 1 دننک : یم  نایب  ام  يارب  ار 

شیپ تسوا  نآ  زا  رما  داد : خساپ  ماما  دیسرپ : . " دعب زا  لبق و  زا  تسادخ  نآ  زا  رما  [ . "13 (. ] دَْعب ْنِمَو  ُْلبَق  نِم  ُْرمَْألا  ِهَّلل ِ  : ) یلاعت يادخ 
دوخ اب  باوج  نیا  ندینـش  اب  نم  دشاب . هدرک  رما  نادب  دهاوخ  هچنآ  ره  هکنآ  زا  دعب  تسوا  نآ  زا  رما  زابو  دشاب  هدرک  رما  نادب  هکنآ  زا 

تـسا گرزب  تسوا ، نآ  زا  رما  قلخ و  [ . 14  ] َنیَِملاَْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَراَبَت  ُْرمَْألاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  َالَأ  دومرف : هک  تسادـخ  نخـس  نامه  نیا  متفگ :
ُّبَر ُهَّللا  َكَراَـبَت  ُْرمَأـْلاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  َـالَأ  یتفگ : دوخ  اـب  وت  هکناـنچمه  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ماـما  سپ  ناـیناهج " . راـگدرورپ  دـنوادخ 
یلع مان  هب  نایوار  زا  رگید  یکی   - 2 [ . 15 . ] شقلخ رب  ادخ  تّجح  دنزرف  ییادخ و  تّجحوت  هک  مهد  یم  یهاوگ  متفگ . نم  َنیَِملاَْعلا ".

رب متساوخ  نم  دیـسر و  هناخ  هب  نوچ  مدمآ . شلزنم  هب  هماعلا  راد  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  اب  هارمه  هک  دنک  یم  لقن  دیز  نب 
يارب لوپ  نیا  اب  دومرف : داد و  نم  هب  رانید  تسیود  مدـش  لخاد  نوچو  داد  دورو  هزاجا  نم  هب  سپـس  نک . گنرد  یکدـنا  دومرف : مدرگ 
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نوچ دوب . یمّرخو  طاـشن  لاـمک  رد  زینک  نآ  مدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  نم  یتـقو  هک  یتروص  رد  دُرم . وـت  زینک  نـالف  هک  رخب  يزینک  دوـخ 
[ . 16 . ] داد ناج  درک و  ریگ  شیولگرد  بآ  تفگ : روطچ ؟ مدیسرپ : درمب . ینالف  تزینک  الاح  نیمه  تفگ : هک  مدید  ار  مالغ  متـشگرب 

ار رهظ  زامن  وت  تشون : میارب  ترضح  نآ  مدرب . تیاکش  يرکـسع  ماما  هب  ریجنز  دنب و  نادنز و  یتخـس  زا  دیوگ : يرفعج  مشاه  وبا   - 3
ریصن هزمح  وبا  زا   - 4 [ . 17 . ] مدروآ ياج  هب  دوخ  لزنم  رد  ار  زامن  مدـش و  دازآ  نادـنز  زا  رهظ  تقو  هب  سپ  يرازگ  یم  دوخ  هناخ  رد 

یم نخـس  اهنآ  نابز  نامه  اب  نامدرم  رگید  زین  شنامالغ و  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  مدینـش  اهراب  تفگ : هک  هدش  تیاور  مداخ 
ات هدمآ و  ایند  هب  هنیدم  رد  وا  متفگ : مدش و  هدز  تفگش  رما  نیا  زا  دندوب . هبلاقـص  كرت و  مور ، لها  اهنآ ، نایم  رد  هک  یلاح  رد  دیوگ 

دوخ اب  ار  نخـس  نیا  نم  تسا ؟ نکمم  هنوگچرما  نیا  سپ  هدـیدن  ار  وا  مه  سک  چـیه  هدـشن و  رهاظ  مدرم  نیب  رد  شردـپ  تافو  ناـمز 
ار زیچ  ره  تفرعم  وا  هب  تخاـس و  راکـشآ  شتاـقولخم  رگید  نیب  زا  ار  شیوخ  تّجح  دـنوادخ  دوـمرفو : درک  نم  هب  ور  ماـما  سپ  متفگ 
 - 5 [ . 18 . ] دش یمن  هدید  یقرف  وا  ناوریپ  ادخ و  تّجح  نایم  زگره  دوبن  نینچ  رگا  دـناد و  یم  ار  ثداوح  اهبـسنو و  اهنابز  وا  درک . اطع 
ادخ زا  تفگ : يو  هب  ریرحن  نز  دنک . ینادنز  دوخ  لزنم  رد  ار  ماما  ات  تشاد  مان  ریرحن  هک  دندرپس  متس  هاگتسد  لاّمع  زا  یکی  هب  ار  ماما 

رب نم  تفگ : درک و  يروآدای  شرهوش  هب  ار  ماما  يراگزیهرپ  تدابع و  بتارم  هاگنآ  هدـمآ  تا  هناخ  هب  یـسک  هچ  یناد  یمن  وت  سرتب .
رگمتـس نابابرا  زا  میمـصت  نیا  يارجا  هرابرد  سپـس  دنکفا . مهاوخ  ناگدـنرد  نایم  ار  وا  داد : خـساپ  وا  هب  ریرحن  ، مکانمیب وا  هیحان  زا  وت 

، ریرحن تسا . هدوبراگزور  نآ  رد  مادـعا  ياه  هویـش  زا  یکی  هباثم  هب  عقاو  رد  لمع  نیا  دـنداد . هزاجا  وا  هب  مه  اهنآ  تفرگ . هزاـجا  دوخ 
ات دـندمآ  لحم  نامه  هب  یتّدـم  زا  سپ  دـنروخ . یم  دـنرد و  یم  ار  ماما  اهنآ  هک  تشادـن  دـیدرت  تخادـنا و  ناگدـنرد  ربارب  رد  ار  ماما 

اذل [ . 19 . ] دـنا هتفرگ  ار  شدرگادرگ  ناگدـنردو  تسا  هداتـسیا  زامن  هب  هک  دـندید  ار  ماـما  ناـهگان  تسا . هنوگچ  عاـضوا  هک  دـنرگنب 
هک متساوخ  وا  زا  متشون و  يا  همان  يرکسع  ماما  هب  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  ینادمه  زا   - 6 دندروآ . نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  داد  روتسد 

سپ دومرف . اطع  روکذ  نادنزرف  ار  وت  دنوادخ  تشون : ترـضح  نآ  دیامرف . اطع  نم  هب  میومع  رتخد  زا  يرـسپ  دنوادخ  ات  دنک  اعد  میارب 
هیلع يرکسع  ماما  هب  مدرک و  اهر  هرصب  رد  يرامیب  لاح  هب  ار  مرـسپ  تسا : هدرک  تیاور  يدبع   - 7 [ . 20 . ] دمآ ایند  هب  میارب  رسپ  راهچ 

نمؤمرگا ار  ترـسپ  دنوادخ  تشون : نم  هب  ترـضح  نآ  دنک . اعد  مرـسپ  دوبهب  يارب  هک  مدرک  اضاقت  يو  زا  متـشاگن و  يا  همان  مالـسلا 
گرم ربخ  ماما  هک  يزور  نامه  رد  تسرد  ار  مدنزرف  گرم  ربخ  نآ  رد  هک  دیسر  متسد  هب  هرـصب  زا  يا  همان  دیوگ : يوار  دزرمایب . دوب ،

یکی  - 8 [ . 21 . ] تشاد دیدرت  تماما  رد  دوب ، هتفرگرد  هعیـش  نایم  هک  یفالتخا  رطاخ  هب  مدنزرف  دندوب و  هداد  دوب ، هدـناسر  نم  هب  ار  وا 
، درم نیا  دزن  میورب  ایب  تفگ : مردپ  دش . تخـس  امرب  یگدـنز  راک  : تفگ هک  دـنک  یم  لقن  یلع  نب  دّـمحم  مان  هب  یـصخش  زا  نایوار  زا 

لاح هب  ات  هن  مسانش و  یم  ار  وا  هن  تفگ : ؟ یسانش یم  ار  وا  متفگ : تسا . هدنشخب  يدرم  دنیوگ  یم  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ترضح  ینعی 
ام هب  مهرد  دصناپ  دهد  روتـسد  وا  هک  میجاتحمردقچ  تفگ : نم  هب  مردپ  هار  نیب  رد  میدش . تکرح  رد  وا  لزنم  دـصق  هب  ما . هدـید  ار  وا 

، متفگ دوخ  اب  زین  نم  دیوگ : شدنزرف  دّـمحم  هنیزه . يارب  مهرد  دـص  درآ و  يارب  مهرد  تسیود  سابل و  يارب  مهرد  تسیود  دـنهدب ؟
يارب مهرد  دـص  هنیزه و  يارب  مهرد  دـص  بوکرم و  کی  دـیرخ  يارب  مه  رد  دـص  دـهد ، روتـسد  نم  يارب  مهرد  دصیـس  وا  شاـک  يا 

شرـسپو میهاربا  نب  یلع  تفگ : دـمآ و  نوریب  شمالغ  میدیـسر ، ماما  يارـس  هب  نوچ  مورب . نیوزق ) فارطا   ) لبج هیحان  هب  اـت  كاـشوپ 
متشاد مرش  مرورس ! درک : ضرع  مردپ  يدماین ؟ اجنیا  نالا  ات  ارچ  دومرف : مردپ  هب  میدرک  مالـس  میدش و  لخاد  نوچ  دنوش . دراو  دّمحم 

نیا 500 تفگ : داد و  مردـپ  هب  يا  هسیک  دـمآ و  ام  دزن  شمالغ  میدـمآ  نوریب  ماما  نآ  رـضحم  زا  نوچ  منک . رادـید  لاح  نیا  اب  ار  امش 
رد رگید  يا  هسیک  هاـگنآ  هنیزه . يارب  مهرد  دـص  درآ و  دـیرخ  يارب  مهرد  تسیودو  ساـبل  دـیرخ  يارب  مهرد  تـسیود  تـسا ! مـهرد 

مهرد دص  سابل و  دیرخ  يارب  مهرد  دص  بوکرم و  کی  دـیرخ  يارب  مهرد  دـص  تسا ! مهرد  دصیـس  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  دروآ و 
نب نسح  نب  یلع  زا  یتیاور  رد   - 9 [ . 22 . ] نک تکر  دادغب ) فارطا  رد  ییاج   ) اروس فرط  هب  هکلب  ورن  لبج  هیحان  هب  یلو  هنیزه ، يارب 

نابرد و هب  هفیلخ  داد . يور  یلاسکشخ  ءارماس  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تایح  نامزرد  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  روباس 
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رد دیرابن . ناراب  دندرک  اعد  هچ  ره  دنتفر و  یپایپ  زور  هس  دنور . نوریب  رهـشزا  ناراب  ِزامن  ندناوخ  يارب  داد  روتـسد  دوخ  تکلمم  مدرم 
هک دوب  یبهار  اهنآ  نایم  رد  دـندرک . تکرـش  مسارم  نیا  رد  نایحیـسمزا  يدادـعتو  نابهارو  قیلثاج )   ) نایحیـسم گرزب  زور ، نیمراهچ 

تفگش دنداتفا و  ّکش  هب  دوخ  نید  رد  وا  راک  زا  مدرم  تفرگ ، یم  ندیراب  ناراب  درب ، یم  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیوخ  تسد  هاگره 
دزن نادنز  زا  اروا  داتسرف . دوب  نادنز  رد  هک  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  غارـس  هب  ار  یـسک  هفیلخ  دندییارگ . يراصن  نید  هب  دندش و  هدز 
تفر مهاوخ  ارحـص  هب  ادرف  یلاعت  يادخ  تساوخ  هب  دومرف : ماما  دندش . كاله  هک  بایرد  ار  تّدج  تّما  تفگ : هفیلخ  دندروآ . هفیلخ 

نوریب نارای  زا  يا  هّدـع  اـب  ترـضح  دـندمآ ، نوریب  ناـبهار  يراـصن و  سیئر  هک  مجنپ  زور  درک . مهاوخ  فرط  رب  ار  دـیدرت  ّکـش و  و 
تسار تسد  داد  روتسد  شنامالغ  زا  یکی  هب  دوب  هدرک  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  هک  داتفا  بهار  هب  شهاگن  هک  نیمه  تفر .

. دروآ رد  ار  یهایس  ناوختسا  وا  ناتشگنا  نیب  زا  درک و  تعاطا  ار  ماما  نامرف  مالغ  دریگب . دوب ، شناتـشگنا  نایم  هک  ار  هچنآ  ار و  بهار 
هتفرگ ار  نامـسآ  هک  ییاهربا  اّما  درک ، اعد  بهار  هاوخب . ناراب  نک و  اعد  کـنیا  دومرف : تفرگ و  تسد  رد  ار  ناوختـسا  يرکـسع  ماـما 

ربق رانک  زا  درم  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ ناوختـسا  نیا  دّمحم ! وبا  دیـسرپ : هفیلخ  دش !! ادیپ  دیـشروخ  دـنتفر و  رانک  دـندوب 
ندیراب نامسآ  هکنآ  زج  دنزاسن  راکشآ  ار  يربمایپ  ناوختسا  هاگ  چیه  و  تسا . هتـشادرب  ار  ناوختـسا  نیا  هدرک و  رذگ  ناربمایپ  زا  یکی 

دش و هداز  میارب  يرسپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دق . هاتوک  رعاش  ینعی  ریصق  رعاش  هب  فورعم  لّکوتم  رعاش  فسوی  وبا   - 10 [ . 23 . ] دریگ
کی مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هناخ  درگ  هب  متـشگزاب  يدیما  ان  اب  متـساوخ . کمک  اهنآ  زا  متـشون و  یتشاددای  يا  هّدع  هب  مدوب . تسدگنت 
مهرد دص  راهچ  هسیک  نورد  دـمآ . نوریب  تشاد  تسد  رد  هایـس  يا  هسیک  هک  هزمح  وبا  ناهگان  هک  متفر  رد  فرط  هب  مدز و  خرچ  رود 
مشاه وبا   - 11 [ . 24 . ] دهد رارق  تکرب  وت  ياربوا  رد  دنوادخ  هک  نک  جرخ  تدازون  يارب  ار  غلبم  نیا  دیوگ : یم  مرورس  تفگ : وا  دوب .

ار اعد  نیا  تشون : وا  هب  ماما  دـهد . میلعت  يو  هب  ییاعد  تساوخ  وازا  تشون و  وا  هب  يا  هماـن  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناتـسود  زا  یکی  دـیوگ :
ِّلَص َنیمِکاْحلا ، َمَکْحَأ  ایَو  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرَأ  ایَو  َنیبِساْحلا ، َعَرْسَأ  ایَو  َنیرِظاَّنلا ، َّزِع  ایَو  َنیرِْصبُْملا ، َرَْصبَأ  ایَو  َنیعِماَّسلا ، َعَمْسَأ  ای  : " ناوخب
یب ْلِْدبَتْـسَت  الَو  َِکنیِدـِل  ِِهب  ُرِـصَْتنَت  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو  ِِکتَمْحَِرب ، َّیَلَع  ُْنْنماَو  يرْمُع ، یف  َّدـُمَو  یقْزِر  یف  یل  ْعِسْواَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

درک و ور  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  سپ  هد . رارق  شیوخ  هرمز  بزح و  رد  ارم  ایادـخ ، متفگ : دوخ  اب  دـیوگ : مشاه  وبا  " يریغ .
وا هورگ  بزح و  رد  یشاب  وریپ  ار  نانآ  یسانشب و  ار  شیایلوا  ینک و  قیدصت  ار  شربمایپ  یشاب و  هتشاد  نامیا  ادخ  هب  رگا  زین  وت  دومرف :

يرگید ناوارف  ياهتمارک  اّما  تسا . مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تامارک  زا  كدنا  يا  هدیزگ  دش ، هتفگ  هچنآ  [ 25 ! ] شاب داش  سپ  یتسه 
. دنا هدرکن  لقن  ار  اهنآ  نایوار ، هک  تسه  زین  رگید  يرایسب  دنرادن و  ار  نآ  شیاجنگ  ، قاروا نیا  هک  هدیسر  روهظ  هب  ترـضح  نآ  زا  زین 
. دنا هتـشاد  نامیا  ترـضح  نآ  هّیرذ  زا  موصعم  ماما  ادخ و  لوسر  ِقح  رب  نیـشناج  ناونع  هب  ناشیا  هب  مدرم  هک  دوب  اهتمارک  نیمه  لیلدـب 

مهیلع همئا  شقن  هک  دناد  یم  یکین  هب  هدرک  لابند  ار  رگتیاده  نایاوشیپ  یگدنز  ام  هارمه  هک  يدـنمجرا  هدـنناوخ  دوخ  رـصع  رگ  هراظن 
نیا دـنا . هداد  ار  نآ  دـیون  ینامـسآ ، ياهباتک  هک  تسا  يا  هنادواج  تلاسر  ناـمه  ناـنآ  تلاـسر  تسا و  ناربماـیپ  شقن  دادـتما  مالـسلا 

تخـس رفیک  زا  ناـشنداد  میب  دـنوادخ و  يوـس  زا  شاداـپ  بسک  رد  ناـنآ  بیغرت  دـنوادخ و  هب  مدرم  توـعد  زا  تسا  تراـبع  تلاـسر 
قشع و اب  اهنآ  ریهطت  اهیدیلپ و  لیاذر و  زا  نانآ  سوفن  ندرک  كاپ  راگدرک و  يدونـشخ  ناوضر و  زا  ّتیعبت  هب  مدرم  نتـشاد  او  و  !! یهلا

تـسا نمؤم  هعماج  يربهر  ناربماـیپ  ياهتّیلوئـسم  نیرتگرزب  زا  یکی  اـهنآ . هب  ینید  تاروتـسد  نتخومآ  ماجنارـس  ـالاو و  يوخ  ناـمیا و 
رد لوصا  نیا  نتخاس  رولبتم  هنازور و  یگدنز  تایئزج  رب  یهلا  ياهشزرا  لوصا و  قیبطت  دننامه  دراد ، دنویپ  ّتیلوئسم  نیا  اب  هک  هچنادب 

اهوگلا و هباثم  هب  ناقیدص  سپسو  وا  زا  سپ  ياوشیپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  اجنآ  ات  اهتیلاعف  اهدرکلمع و  عضاوم و  بوچ  راهچ 
مزع دننک و  لمع  هناعطاق  عیرـس و  دیاب  دوش و  یم  هتـسب  نانآ  يور  رب  اه  هناهب  اهرذـع و  بابو  دـنیآ  یم  رد  مدرم  رب  دـنوادخ  ياهتّجح 

، هملک دودحم  ینعم  هب  یسایس ، هنحص  رد  اهنت  ار  ماما  شقن  دیابن  هک  تسور  نیمهزا  دنزاس . مزج  هدارا  ناشخرد  ياهوترپ  اب  ار  شیوخ 
هن رگم  و  دراذگ ؟ یمن  ریثأت  تسایـس  رب  گنهرف  رگم  ایآ  تسا . دنویپو  طابترا  رد  زین  روما  ریاس  اب  دوخ  تسایـس  هچ  رگا  درک ، روصحم 
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ود نیا  نایم  دـیاب  نیاربانب  دروآ ؟ یم  دـیدپ  ار  اهنآ  تسایـس  هک  دنتـسه  یلماوع  یعاـمتجا  ياهمتـسیس  تیبرتو و  میلعت  داـصتقا و  هکنیا 
تموکح ناهجرد  رثؤم  یعامتجا  ياهورین  هرادا  ینعم  هب  هک  تسا  ّصاخ  ینعم  هب  تسایـس  یکی  میوش ، لئاق  توافت  تسایـس  زا  موهفم 

( نآ دودـحم  ینعم  هب  تسایـس  رگید  ترابع  هب   ) تسا میقتـسم  تسایـس  نامه  نیا  دـننآ . یپ  رد  یـسایس  ناربهر  نارادـمامز و  هک  تسا 
یم ریثأـت  تموکح  ناـهج  رد  تیاـهن  رد  هک  هعماـج  رد  لاـعف  ياـهورین  ندروآ  دـیدپ  ینعی  تسا  نآ  ّماـع  ینعم  تسایـس ، رگید  موهفم 

هب  ) دـننک یم  تکرح  نآ  قّقحت  لاـبند  هب  زاـس  لّوحت  لوصا  ناـبحاصو  ناحلـصم  ًـالومعم  هک  تسا  میقتـسم  ریغ  تسایـس  نیا  دـنراذگ .
رد ار  هنایارگ  حالـصا  بالقنا  رییغت و  يژتارتسا  اهنآ  نانیـشناج  ناربمایپ و  هک  تسین  يدـیدرت  نآ .)  ّماع  ینعم  هب  تسایـس  رگید  ترابع 
یم يربهر  نآ  طـباور  میظنت  یناـمیا و  يا  هعماـج  نتخاـس  یعاـمتجا )  و  سوفن (  هیکزت  یتـیبرت )  و  توعد (  رـشن  یگنهرف  داـعبا  ماـمت 

دندرک یم  هرادا  يدارفنا  تروص  هب  ار  روشک  ینعی  دنا ، هدوب  نآ  دودحم  ّصاخ و  ینعم  هب  تسایـس  یپ  رد  زین  نانآ  یهاگ  هتبلا  دندرک .
تّمه هّکم  هعماج  حالـصا  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  ربمایپ  دنتـسُج . یم  تکراشم  روشک  هرادا  رد  اهورینرگید  اب  هکنآ  ای 

رد دارفا ، نامه  زا  هدافتـسا  اب  ار  شیوخ  تموکح  سپـس  داد و  مظن  ار  اهنآ  طباور  داهن و  ناینب  ار  ینامیا  عمجت  هتـسه  اجنآرد  درامگ و 
هک یلاح  رد  تفرگ  یپ  ار  میقتسم  هویش  هب  تسایـس  شا ، يرهاظ  تفالخ  اهلاس  یط  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درک . يزیر  هیاپ  هرونم  هنیدم 
رد فلتخم  لاکـشا  هب  ناـمز  ناـمه  ردو  دوب  هناـیارگ  حالـصا  شقن  راد  هدـهع  دوخ  زا  شیپ  ياـفلخ  تموـکح  ناـمز  رد  نیا و  زا  شیپ 

دنتـشاد رایتخا  رد  هک  یتردـق  تاناکما و  مامت  اب  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  تفرگ . یم  مهـس  هدومن ، يراکمه  میقتـسم  هویـش  هب  تسایس 
هب ناشناوریپ  زا  هدیزگ  نانمؤم  میقتسم  يربهر  هارزا  نانآ  دندروآ . یم  دیدپ  هعماج  رد  یلاعف  یسایس  يورین  دنتسب و  یم  حالصا  هب  رمک 
رد ترـضح  نآ  دیـسر . تماما  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هکنآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دندمآ . یم  لیان  فده  نیا 

مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  راگزور  رد  هک  يا  هعیـش  درک . نایعیـش  هرادا  هب  مادقا  تشاد ، هدـهعرب  ار  ناناملـسم  ییاوشیپ  هک  ییاهلاس  لالخ 
نایعیش جع "  " نامز ماما  تبیغ  زا  سپ  ات  مالسلا  هیلعاضر  ماما  يدهع  تیالوزا  سپ  نارود  ردو  دوب  هدش  یگرزب  یسایس  هنزو  هب  لیدبت 

الکو هکبش  قیرط  زا  هنوگچ  و  درک ؟ یم  هرادا  ار  هعیش  هنوگچ  يرکسع  ماما  دنتخانش . یم  تیمـسر  هب  یـسایس  تردق  کی  ناونع  هب  ار 
هنوگچ ترـضح  نآ  الکو و  نایم  يراگن  همانو  درک ؟ ادیپ  لّکـشت  یتیگ  رـساترس  رد  دنتـشاد ، هدهع  رب  ار  وا  یگدـنیامن  تقیقح  رد  هک 

زا هدرک ، افتکا  اهنآ  يراسگ  هداب  ياهبـشو  اهگنجو  ناهاشداپ  فصو  هب  اهنت  هک  خیرات  هنافـسأتم  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  دـش ؟ یم  ماجنا 
زا يرایسب  هک  یثیداحا  اّما  تسا . هدراذگ  هتفگان  هتشاد ، دوجو  هعماج  رد  هک  ار  یتانایرج  مدرم و  یگدنز  هدرواین و  نایم  هب  يرکذ  اهنآ 

میربب یپ  قیاقحزا  يا  هراپ  هب  اهنآ  هعلاطم  لالخ  زا  میناوت  یم  هک  تسا  یقوثو  دروم  دنـس  ، هدرک تبث  دوخ  رد  ار  همئا  یگدـنز  تاـیئزج 
تخانش يارب  میلیام  ام  هک  ار  يریوصت  مامت  ییاهنت  هب  دننام و  یم  یقاب  دح  نیمه  رد  مه  ثیداحا  نیا  یّتح  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  یلو 

قلطم يراکناهنپ  یگژیو  هب  همئا  رگید  یگدـنز  نوچمه  نارود  نیا  تسا . هدرکن  سکعنم  میربب ، هرهب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  یگدـنز 
نآ رب  هک  یئاـهینوگرگد  هدـنیآ و  يارب  زیمآ  طاـیتحا  تاـیّلمع  ناونع  هب  هکلب  یتوغاـط  نارادـمامز  سرت  زا  طـقف  هن  مه  نآ  تسا  زیمتم 

ار نآ  ینیگنـس  لّـمحت  باـت  ناـنآ  رثـکا  بلق  هک  يرتـگرزب  قیاـقح  شزومآ  يارب  مدرم  شرورپ  رد  یـشور  ناونع  هب  زین  دوـب و  مکاـح 
زا دوخ  تخانـش  اب  دیاب  هتبلا  هک  تسا  يرکـسع  ماما  یگدـنز  هب  طوبرم  قیاقح  زا  يا  هراپ  مینک  یم  لقن  دـعب  روطـس  رد  هچنآ  تشادـن .
درک یم  يزاس  هنیمز  يربک  تبیغ  يارب  ماما  هک  اجنآ  زا  دـیدش  هّیقت  يرکـسع و  ماـما  مینک . لـماکار  نآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  رگید  هریس 

. تسا هدش  زیامتم  يراکناهنپ  تالاح  نیرتدیدش  هب  ناماما  رگید  زا  رتشیب  یّتح  وا  یگدـنز  تسا ، هّیقت  تبیغ  رـصع  ياهیگژیو  زا  یکیو 
يرکـسع ماما   ) مرورـس دیوگ : دوسا  نب  دوواد  فلا -  دننک : وگزاب  ماما  نارود  رد  ار  هّیقت  تالاحزا  يا  هشوگ  دنناوت  یم  ریز  ياهارجام 

يرمع هب  ار  بوچ  نیا  دومرفو : داد  نم  هب  تسد ، فک  هزادنا  هب  زارد  درگ و  دوب ، يرد  هیاپ  ایوگ  هک  یبوچو  دناوخ  ارف  ار  مالسلا ) هیلع 
ّدس ارم  هار  رتسا  . متـشگور هب  ور  تشاد  يرتسا  هک  ءاّقـس  کی  اب  ینابایخ  رد  مداتفا . هار  هب  . ناسر ترـضح  نآ  برقم  ناگدنیامن  زا  یکی 

یگتـسکش تمـسق  هب  تسکـش . بوچ  مدز ، رتسا  رب  مدرب و  الاب  ار  بوچ  هکت  نامه  نم  . راذـگب زاب  ار  هار  هک  دز  گناب  ءاّقـس  . دوب هدرک 
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داد و هب  عورـش  ءاّقـس  مدرک . ناهن  منیتسآ  رد  ار  بوچ  ناباتـش  داتفا . ، دوب هدـش  هیبعت  نآ  رد  هک  ییاه  همان  هب  ممـشچ  مدرک ، هاـگن  نوچ 
زا شیاه  همان  ندناسر  يارب  یّتح  یلاع ، حطس  نیا  اب  هنوگنیا و  يراکناهنپ  هویـش  زا  ماما  [ . 26 . ] داد مانشد  مرورس  نم و  هب  درک و  دایرف 

همان لماح  هک  مینیب  یم  مه  ارجام  نیا  نایاپ  رد  درک . یم  هدافتـسا  رگید ، کیدزن  رهـش  هب  کیدزن  يرهـش  زا  ای  رگید و  هناخ  هب  يا  هناخ 
یسک يدینش  رگا  دیوگ : یم  ترضح  نآ  زا  لقن  هب  ماما  مداخ  ددرگ . یم  هجاوم  دیدش  باتعاب  يراکناهنپ  لوصا  تیاعر  مدع  رطاخ  هب 

؟ تسیک صخـش  نآ  هک  ینادب  یهاوخب  ایو  ییآ  رب  ییوگباوج  ددـص  رد  ادابم  ورب ، ما  هدومرف  وت  هب  هک  یهار  هب  دـیوگ  یم  مانـشد  ام  هب 
 - ب [ . 27 . ] نادب ار  هتکن  نیا  دسر ، یم  ام  هب  وت  لاوحا  رابخا و  هک  ریگ  دوخ  هار  سپ  منک . یم  یگدنز  دب  يراید  رهـش و  رد  نم  نوچ 

ًالماک هدـش ، لقن  هک  ییاهارجام  زا  يرایـسب  زا  رما  نیا  تسا . هدوب  عیاش  سب  يرما  هعیـش  لفاحم  رد  زمر  هراـشا و  اـب  نتفگ  نخـس  هویش 
هزاجا میبای . یم  رد  ار  هّیقت  اب  تفلاخم  زا  ماما  رادشه  قمع  نازیم  نینچمه  میروخ و  یم  رب  هویـش  نیا  هب  ریز  يارجام  رد  تسا . سوسحم 

ماـما ناـهگان  هک  مدوب  نادنفـسوگ  ناـبایخ  رد  يزور  دـیوگ : یخلب  زیزعلا  دـبع  نب  دّـمحم  میهد : ارف  شوـگ  ارجاـم  نیا  هب  مه  اـب  دـیهد 
رب ادخ  تّجح  نیا  مدرم  يا  هک  مرآرب  دایرف  رگا  متفگ : دوخ  اب  دوب . هدـمآ  نوریب  شا  هناخ  زا  . هماعلا راد  دـصق  هب  هک  مدـید  ار  يرکـسع 
هک ینعم  نیا  هب  دراذـگ  شناهد  رب  ار  شا  هبابـس  ناتـشگنا  دـش ، کیدزن  نم  هب  نوچ  تشک ؟ دـنهاوخارم  ایآ  دیـسانشب ، ار  وا  تساـمش ،
[ . 28 . ] سرتب نتشیوخ  رب  ادخ  زا  سپ  ندش  هتشک  ای  تسا  يراکناهنپ  ای  دومرف : یم  هک  مدید  ار  ترـضح  نآ  بش  نامه  شاب و  تکاس 
زا یتعامج  دـیوگ : يو  میروخ . یم  رب  نسح  نب  دّـمحم  نب  یلع  يارجام  هب  هراشا  اب  نتفگ  نخـس  هویـش  يریگراـک  هب  هراـبرد  زاـب  ج - 

بحاص نامه  دوب و  هدرک  جورخ  هرصبرد  هک   ) هرصب بحاص  يوس  هب  ناطلـس  مدوب . ناشیا  اب  زین  نم  دندوب و  هدمآزاوها  زا  ام  باحـصا 
یتابـسانم نینچرد  هّیقت ، لصا  يارجا  يارب  ًالومعم  هک   ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  ندـید  يارب  زین  اـم  دوب . هدـمآ  تسا ) فورعم  جـنزلا 

نمّرُس رد  راوید  ود  نایم  دوخ  میتسیرگن و  یم  وا  هب  تشذگ  یم  تفر و  یم  هار  هک  یلاح  رد  میدوب . هدمآ  درک ) یم  یهارمه  ار  ناطلس 
داتـسیا و ، دـش کیدزن  ام  هب  دیـسر و  ام  تازاوم  هب  هک  نیمهو  تشگزاب  ترـضح  نآ  میدیـشک . یم  راـظتنا  ار  شتـشگزاب  هتـسشن ، يأر 
رد دیـشک و  شرـس  رب  تسد  یکی  نآ  اـب  داد و  شرگید  تسد  هب  تشادرب و  شرـس  يور  زا  ار  نآو  درب  شهـالک  فرط  هـب  ار  شتـسد 
هچ وت  لکـشم  ینالف  متفگ : وا  هب  يدنوادخ . هدـیزگرب  تّجح و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : ًاروف  درم  دـیدنخ . ام  دارفازا  یکی  هرهچ 
[ . 29 . ] منک یمرارقا  شتماما  هب  تفرگ  رـس  زا  هالک  تشگ و  زاب  وا  رگا  متفگ : دوخ  اـب  سپ  متـشاد . کـش  وا  دروم  رد  نم  تفگ : دوب ؟

هکنآ رگم  دیوج  یم  باتـش  دوخزیمآ  هعجاف  ماجرف  يوس  هب  يرـشب  ياهتّما  زا  کی  ره  رد  نّدـمت  خرچ  يرکـسع  ماما  نارود  ياهیگژیو 
هراشا تقیقح  نیمه  هب  زین  ریز  هیآ  دـیاش  دـنزاس . رود  هنتف  ياهرباو  كاله  ياهنافوط  زا  ار  تایح  یتشک  دـنزیخ و  اـپ  هب  تّما  ناحلـصم 

شیپ ياهنرق  زا  دوبن  ارچ  سپ  [ . "30 (. ] ًالِیلَق اَّلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ِداَسَْفلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  ٍۀَّیَِقب  اُولوُأ  ْمُِکْلبَق  نِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  َناَک  َالْوَلَف  : ) دـشاب هتـشاد 
اَُهلْهَأَو ٍْملُِظب  يَرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر  َناَک  اَمَو  : ) دیازفا یم  سپس  یکدنا " ". رگم  دننک  یهن  نیمزرد  يراکهابت  زا  هک  یناگدنامزاب  امـش  زا 

سپ دنشاب " ". ناگدننک  حالصا  اهنآ  مدرم  هک  یلاح  رد  دشکب  متـس  هب  ار  اهرهـش  هک  تسین  نانچ  وت  راگدرورپ  و  [ . "31("  ] َنوُِحلْصُم
ياهنوناک ربارب  رد  هتـسویپ  درامگ  تّمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  دـشاب و  هتـشاد  نایرج  هعماج  رد  حالـصا  تکرح  هک  ینامز  ات 

هب هعماج  نیا  هچ ، دـتفا ". یم  ریخأت  هب  نآ  دروم  رد  یهلا  باذـع  دزرو ، تماقتـسا  نادان ) ناراداوه  درد و  یب  ناشاّیع  نایتوغاط ،  ) داـسف
مه زا  يدوبان و  لـماوع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  نارود  رد  دراد . یم  زاـب  هاـگترپ  رد  نداـتفا  ورف  زا  ار  تّما  هک  هدـش  لیدـبت  ییورین 

لّمجت ّدـض  رب  نانآ  داهجو  لدـعو  قح  ياهـشزرا  زا  شناهاوخاوهو  ماـما  عاـفد  رگاو  دوب  هتفرگ  ینوزف  یمالـسا  نّدـمت  رد  یگتخیـسگ 
رورت رد  اهنآ  دساف  نایفارطاو  افلخ  دییارگ . یم  يدوبان  هبو  دیشاپ  یم  مه  زا  یلک  روطب  نّدمت  نیا  هک  اسب  هچ  دوبن ، لهجو  متسو  ییارگ 
قرغ هیامورف  نارعاش  نادجو  دیرخ  اب  دوخ  ینارذگشوخو  یشایع  لفاحم  رد  اهنآ  فرص  رد  فارـساو  مدرم  لاوما  تقرـسو  بوکرـس  و 

رب ماش  هک  یماگنه  هنومن  ناونع  هب  دوب . ناشیا  یتموکح  نوناق  نارادمامز ، طسوت  ناحلـصمو  ناگدازآ  بوکرـس  رورت و  دـندوب . هتـشگ 
هراوس رازه  تفه  هدایپ و  يورینرازه  هس  زا  لکـشتم  ار  هماوق  هاپـس  روکذم  هفیلخ  تساخ ، اپ  هب  لّکوتم  دهعرد  ساّبع  لآ  تموکح  دـض 
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مادعا ياه  هویـش  زا  یکی  [ . 32 . ] دندرمـش اور  قشمد  رد  ار ) يراک  همه   ) زور هس  دـش و  ماش  دراو  هاپـس  نیا  درک . هناور  ناـنآ  يوس  هب 
رونت رد  ار  وا  هکنآ  ای  دوش و  هدروخ  هدیرد و  ات  دنتخادنا  یم  ناگدنرد  يولج  ار  مهتم  صخـش  هک  دوب  نیا  راگزور  نآ  رد  دارفا  ندرک 

رد يا  هویـش  هباثم  هب  هک  دوب  هتفای  شرتسگ  اجنآ  ات  قانتخاو  بوکرـس  دـنتفرگ . یم  کتک  داـب  هب  گرم  ّدـح  رـس  اـت  اـی  دـنتخادنا و  یم 
اهنت هب  هفیلخ  نادناخ  دارفا  نیب  رد  اهرورتو  اهبالقنا  مینیب  یم  هک  تسور  نیا  زا  مه  دوب و  هدمآ  رد  مکاح  نادـناخ  نایم  یلخاد  تازرابم 

ناهدنامرف زا  یخرب  اب  وا  دهد . یم  یگریچ  يورب  ار  رـصتنم  شدنزرف  دنوادخ  هک  تسا  راکمتـس  لّکوتم  نیا  دوب . هدش  لدبم  ایوگ  نابز 
وهل و رد  قرغود  ره  هک  ار  ناقاخ  نب  حتف  شرگمتـس  ریزو  وا و  دنرب و  یم  موجه  لّکوتم  رب  هنابـشو  ددـنب  یم  نامیپ  شیوخ  هاپـس  كرت 

هاثروا نیـسأک  نیب  مادـمو  رهزمو  يان  نیب  مارکلا  ایانم  نکتل  اذـکه  دـیوگ : یموا  ّقح  رد  رعاش  هک  اجنآ  اـت  دنـشک . یم  دـنا ، هدوب  روجف 
: دـشاب هنوگنیا  دـیاب  ناگرزب  گرم  : " همجرت ماقـسالاو  عاجوالا  فونـصب  ایانملا  لوسر  هسفن  لزی  مل  مامحلا  سأکو  هتاذـل  سأک  اـعیمج 

کیپ وا  سفن  هراومه  گرم ، ماجو  شتاّذـل  ماج  دـنداد ، وا  هب  ثاریم  هب  ار  ود  ره  هک  ماج  ود  نایم  بارـشو ، دوع  ياـن و  گـناب )  ) ناـیم
اریز دـییاپن  ازارد  هـب  نادـنچ  شلتاـقو  شرـسپ  تموـکح  نارود  لّـکوتم ، گرم  زا  سپ  [ . 33" . ] اـهیرامیب اـهدرد و  عاونا  اـب  دوب  گرم 

کشزپ هلیـسو  هب  ور  نیا  زا  دروشب . اهنآ  دوخ  هیلع  ادابم  هک  دندیـسرت  ، دندوب هدرک  يرای  شردپ  نتـشادرب  نایم  زا  رد  ار  وا  هک  ییاهکرت 
یملق اب  مه  وا  دـنداد و  هوشر  کشزپ  نیا  هب  رانید  رازه  یـس  راک  نیا  يارب  اـهنآ  دـنتخاس . مومـسم  ار  وا  روغیط  نبا  هب  فورعم  شا  هژیو 

علخ ار  وا  اهکرت  هک  دیسر  نیعتسم  تموکح  هب  تبون  رصتنم ، زا  سپ  [ . 34 . ] داد ناج  تعاس  نامه  رد  يو  دز و  گر  ار  رصتنم  مومسم 
دنداد و تسکش  ار  شهاپـس  وا و  اهکرت  اّما  دروآ  مهارف  یهاپـس  اهکرت  اب  دربن  يارب  تخیرگ و  دادغب  هب  نیعتـسم  دندرک . تعیب  زتعم  ابو 

شردپ زا  دوب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تخـس  رـس  نمـشد  هک  زتعم  اّما  دنتـشک . دوب ، هدیـسرن  یگلاس  ود  یـس و  هب  زونه  هک  ار  وا  دوخ 
مرگ تّدشب  يزور  رد  ار  وا  تفر . نیب  زا  اهکرت  تسد  هب  هک  دوب  يدعب  رفن  دوب ، هدرب  ثرا  هب  ار  يوبن  فیرـش  نادناخ  اب  توادـعو  هنیک 

، زتعم لتق  زا  سپ  اهکرت  دنتشک . ار  يو  سپـس  . درک علخ  تفالخ  زا  دادغب  یـضاق  رـضحم  رد  ار  دوخ  راچان  وا  دنتـشاد و  هاگن  باتفآ  ریز 
هریـس زا  ، اهنآ ناهاوخاوه  نایعیـش و  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  رب  راشف  ندروآ  دراو  بوکرـسرد و  زین  يو  دندروآ . راک  يور  ار  يدتهم 

هب وا  هکنآ  زا  شیپ  دـنوادخ  اـّما  درک . مهاوخ  ورد  نیمز  يورزا  ار  ناـنآ  مسق  ادـخ  هب  دوب : هتفگ  هک  اـجنآ  اـت  درک  یم  يوریپ  شناـکاین 
ندیـشون هب  عورـش  دز و  ار  شندرگ  درب و  شروی  وا  رب  كرت  ناهدـنامرف  زا  یکی  درک . شخزود  هناور  دـناشوپب ، لـمع  هماـج  شا  هتفگ 

زا يزیچ  قانتخا  بوکرسو و  يراکهنگ  ینارسوه و  رد  زین  وا  دندرک . تعیب  دمتعم  اب  يدتهم  زا  سپ  دش . باریـس  هکنآ  ات  درک  وا  نوخ 
رب یلخاد  یجراخ و  رومارد  ار  دوخ  هیاپ  هک  دوب  یماظن  تشرـس  زا  ارذگ  يریوصت  دـش  هتفگ  هچنآ  تشادـن . ساّبع ) ینب   ) هنوعلم هرجش 
اب هلباقم  شیوخ و  تختو  جاتزا  تظافح  يارب  ینارودزم  ناونع  هب  ار  اهنآ  نایساّبع  هک  اهکرت  هرطیس  دوب . هداهن  ناینب  بوکرس  قانتخا و 
هب نامز  تشذگ  اب  وس ، رگید  زا  نارگید  زا  اهنآ  ندرمـش  رترب  نایناریا و  ندـیذگرب  وس و  کی  زا  دـندوب  هتفرگ  مادختـسا  هب  برع  مشخ 

دندش یم  رثأتم  یّصاخ  یگنهرف  یسایس و  تانایرج  زا  اسب  هچ  رودزم  ناکرت  هاپس  اریز  دش . لدبم  یساّبع  تموکح  يارب  گرزب  یلکشم 
نایم نیا  رد  دندرک . یم  یماظن  ياتدوک  هب  مادقا  هفیلخ  هیلعرما  نیمه  عبت  هب  دـندرک و  یم  کمک  رگید  نایرج  ّدـض  رب  ار  دوخ  حانج  و 

تلالد رما  نیا  رب  زین  یخیرات  دهاوش  زا  یخرب  هکنانچ  تسین  دیعب  چـیه  دـنا ، هدوب  يولع  حانج  دـیؤم  نابیتشپ و  هک  یناربهر  دوجو  هتبلا 
ینارسوه و هب  ار  مدرم  دور ، ورف  قانتخا  بوک و  رس  رد  ماظن  هاگ  ره  دیوگ : یم  هک  دراد  دوجو  يروهشم  یسایس  نوناق  اجنیا  رد  دنراد .

نارادمامز دـنزرو . تلفغ  دـنهجاوم  نآ  اب  هک  شیوخ  ترارم  رپ  یگدـنز  زا  هلیـسو  نیدـب  مدرم  هکلب  ات  دـهد  یم  قوسرتشیب  يراکهنگ 
هدـنکآ ياهخاک  رابخا  بش و  کیو  رازه  ياهناتـساد  دنتـسب . راک  هب  ناش  ییاورمکح  نیزاـغآ  ياـهزور  زا  ار  نوناـق  نیمه  زین  یـساّبع 

يافلخ ییادـجو  مدرم  بوکرـس  دـش و  یم  يرپس  نامز  هک  هزادـنا  ره  دـشاب . دـناوت  یم  هلأسم  نیمه  هاوگ  یتسپو ، ییاورماک  بابـسازا 
لّکوتم ندـمآ  راک  يور  راگزور  رد  هک  اجنآ  ات  دـنتفر ، یمورف  رتشیب  اهینارذگـشوخ  تاّذـل و  رد  تفرگ ، یم  ینوزف  اه  هدوت  زا  یـسابع 

رازه جـنپ  بحاص  يو  هک  دـنا  هتفگ  ناخروم  هک  اـجنآ  اـت  دـنا  هزاوآ  رپ  رایـسب  وا  سلاـجم  دوب . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  یـشاّیع  یگزره و 
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رطاخ هب  دوب  هدیـسرن  لتق  هب  لّکوتم  رگا  تفگ : یم  شناـمالغ  زا  یکی  دوب و  هدـش  رتسبمه  اـهنآ  همه  اـب  دوش  یم  هتفگ  هک  دوب  كزینک 
ماظن نوچ  دش . یم  ماجنا  فعضتسم  ياه  هدوت  باسح  هب  ینارذگشوخ  ینارسوه و  [ . 35 . ] درک یمن  يزارد  رمع  نادنچ  عامج ، ترثک 

اهیـشایع هاـگ  ره  دـننک . بوکرـس  ار  ناـفلاخم  دـنزادرپب و  رتـشیب  دوـب .) يزورما  تاـیلام  هباـثم  هب  هـک   ) جارخ اـت  تـشاد  یم  او  ار  مدرم 
یم راـکب  تسد  فازگ  تاـیلام  لـیمحت  مدرم و  زا  لاوما  عمج  يارب  ناـیلاو  دـیدرگ ، یم  هنازخ  ندـش  یهت  بجوـم  ماـظن ، ياـهیگزرهو 

رامش هک  ار  یفازگ  لاوما  هفیلخ  دیـسر . یم  اهنویلیم  هب  اهیمـشچ  رون  لاوما  رامـش  .و  دنداد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یتلود  لاوما  دندش .
یکی هب  لّکوتم  يایاطع  . درک یم  ششخبو  لذب  دوخ  سولپاچ  يارعش  ناگتسب و  ناکیدزن و  هاپس ، نارـس  رب  دنا  هتفگرازه  نارازه  ار  نآ 
اتـسور کیرد  هک  هچنآ  ره  همـسجم  نیا  رد  . دـنتخاس اتـسور  کی  زا  يا  همـسجم  ردـتقم  تفالخ  نامز  رد  دوب . رازه  هاـجنپ  شنازینک  زا 

يا همـسجم  نینچ  تخاس  يارب  دندوب . هدش  هتخاس  هرقن  زا  همه  هک  ییاه  هناخو  تاناویح  ناتخرد و  دروخ ، یم  مشچ  هب  دـش ، یم  تفای 
نویلیم و کی  هک  هوکش  اب  يرصق  لّکوتم  داد . هیده  شردام  نازینکزا  یکی  هب  ار  نآ  ردتقم  ماجنارـس  دیـسر و  فرـصم  هب  یتفگنه  لوپ 

مراودـیما نینمؤملاریما ! تفگو : دـمآ  يو  دزن  ییحی  مان  هب  شناـیفارطا  زا  یکی  تخاـس . دوب ، هدرک  هنیزه  نآ  يارب  راـنید  رازه  دـصتفه 
هیامورف سولپاچ  نیا  نخس  زا  لّکوتم  دنادرگ . وت  بیصن  ار  تشهب  نآ  ساپ  هبو  دراذگب  ساپـسرصق  نیا  نتخاس  رطاخ  هب  ار  وت  دنوادخ 

رما نیدـب  راگدرورپ  هدرک و  انب  يرـصق  نینچ  مدرم  لاوما  تقرـس  هار  زا  لّکوتم  هک  تسناد  یم  بوخ  دوخ  وا  هک  ارچ  دـش  تفگـش  رد 
هلأسم نیمه  و  ینادرگ . یم  تشهب  قاتشم  ار  مدرم  رصق  نیا  اب  وت  نوچ  داد : خساپ  ییحی  روطچ ؟ دیـسرپ : يو  زا  اذل  تسا ، هدوبن  یـضار 

نیا ندینـش  زا  لّکوتم  . دنراد ار  تشهب  رد  لوخد  دیما  اهنادب  هک  دننزب  يا  هتـسیاش  ياهرادرک  ماجنا  هب  تسد  نانآ  هک  دش  دهاوخ  ثعاب 
. دشاب هدرک  رب  رد  نیراگنو  نیمشیربا  يا  هماج  هکنآ  رگم  دهنن  ياپ  رـصق  نیا  رد  سک  چیه  داد  روتـسد  لّکوتم  [ . 36 . ] دش داش  نانخس 
رد مدرم  مومع  یگزره ، یـشایع و  نیا  هناـش  هب  هناـش  دوب . هدرک  هداـمآ  رـضاح و  رـصق  نیا  رد  ار  ناگدـنزاون  نارگیزاـب و  نینچمه  يو 
هابت یّقح  نآ  رانک  رد  هکنآ  رگم  مدـیدن  راشرـس  یتمعن  : " دوب هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دـندرب  یم  رـس  هب  ییاونیب  یتسدـگنت و 

یکی دنا . هدرک  ار  اهریبعت  نیرتهب  دندرک ، یم  مرن  هجنپ  تسد و  نآ  اب  مدرم  هک  يراوشد  یگدنز  نیا  زا  تسدـگنت  نارعاش  " دوب . هدـش 
رب هنوـگچ  هک  تسا  هدرک  ناـیب  هدورـس و  يرعـش  دـشاب ، زین  شا  هعماـج  فیـصوت  دـناوت  یم  هتبلا  هـک  دوـخ  لاـح  فیـصوت  رد  اـهنآ  زا 
رزا ریغبو  صمق  ریغب  رـشب  مه  ءاتـشلا و  ءاج  ردـقلا  داوسک  هوجولا  دوس  رذـلا  راغـص  لثم  ۀـیبصو  دوب . هدروآ  راـشف  یگنـسرگ  شنارتخد 
حال اذا  یّتح  رجفلاب  مهتللع  وکب  اذا  يرجحب  رجحنم  مهضعبو  يرهظب  قصتلم  مهضعبو  يردصب  قصتلم  مهضعبو  رصعلا  ةالص  دعب  مهارت 

یلایع محراف  يرماو  یتصق  عیمج  اذه  رجح  یف  سفانخ  مهناک  ردجلا  لوصاب  اولحو  مهنع  يدسا  تجرخ  سمـشلا  تحالو  رجفلا  دومع 
ياـه هچروم  لـثم  مراد  ییاـه  هچبو  : " همجرت رقفلا  ماو  رقفلا  وبا  اـنا  رعـش  یف  ۀـینک  یـسفن  تینک  يرخذو  یتقث  تنا  تناـف  يرما  لوت  و 

زا سپ  ینیب  یم  ار  ناشیا  . دنا سابلو  نهاریپ  یب  دنرـشب ، وزج  هکنآ  اب  نانآ  دمآ و  ناتـسمز  . گید یهایـس  نوچمه  هرهچ  هیـس  کچوک ،
هیرگ نوچ  دنا . هدـیبسچ  مشوغآ  هب  یخرب  متـشپ و  هب  رگید  یخرب  دـنا و  هدـیبسچ  ما  هنیـس  هب  اهنآ  زا  یخرب  بورغ ) ماگنه   ) رـصع زامن 
هیاپ رد  همه  مناهر و  یم  نانآ  تسد  زا  ار  دوخ  دنز  رـس  دیـشروخو  ددرگراکـشآ  هدیپس  نوتـس  ات  مهد و  هدعو  حبـص  ات  ار  نانآ  دـننک ،

هدـهع رب  ارم  راک  رآ و  محر  ما  هداوناخ  رب  سپ  تسا . نمراک  ارجام و  ماـمت  نیا  راوید ، رد  دنتـسه  ییاهکـسوس  ییوگ  دـنتفا . یم  راوید 
 ( رقفلا ماو  رقف ( ردـپ  رقفلا )  وبا  نم  نینچنیا (  مراذـگ  دوخ  رب  رعـش  رد  يا  هینک  ینم . تجاح  هدروآ  رب  هاـگ و  هیکت  تدوخ  وت ، هک  ریگ 
ات يولع  هلالس  هرصاحم  لّکوتم  رـصعرد  دندش . یم  ور  هب  ور  یتخـس  يداصتقا  هرـصاحم  اب  تموکح  نافلاخم  [ . 37" . ] متسه رقف  ردام 
هب [ . 38 . ] دـندروآ یم  ياج  هب  ار  دوخ  زامن  نآ ، ندیـشوپ  اب  تبون  هب  هک  دنتـشاد ، نهاریپ  کی  اهنت  يولع  ناوناب  هک  تفر  شیپ  اجنادـب 

ماما نارود  رد  اهبالقنا -  نیا  نیرتزراب  زا  یکی  دـیدرگ . رو  هلعـش  یعامتجا  ياهبالقنا  شتآ  راب ، تکـالف  یعاـمتجا  عضو  نیمه  رطاـخ 
دنب زا  ار  ناینادنز  دش و  فرصتم  ار  هفوک  ییحی  تسویپ . عوقو  هب  هفوک  رد  هک  دوب  یبلاط  رمع  نب  ییحی  بالقنا  مالسلا -  هیلع  يرکسع 

شبنج خـیرات  رد  ییحی  لتق  زور  دیـسر . لتق  هب  زین  نآ  ربهر  دـش و  بوکرـس  یـساّبع  هاپـس  طسوت  بالقنا  نیا  تیاـهنرد  اـّما  درک . اـهر 
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هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادـناخ  رب  هک  تسا  ییاهتبیـصم  ریجنز  ياه  هقلح  زا  رگید  یکی  هثداـح  نیا  اریز  تسا  گرزب  يزور  یبتکم ،
لوقـصملا دـنهملا  هاکبو  اهوجـش  لیخلا  تکب  تسا : نینچ  نآ  تایبازا  یخرب  هک  هدورـس  يراعـشا  ییحی  گوس  رد  يرعاش  دـمآ . دراو 

وبا اولاق  موی  انیلع  ءامسلا  طقـست  مل  فیک  لیوع  هیلع  ًاعیمج  رجحلاو  تیبلاو  یلـصملاو  لیزنتلاو  باتکلا  هاکبو  ًابرغو  اقرـش  قارعلا  هاکبو 
و تسیرگ ، وا  رب  رتخاب ، ات  رواخ  زا  قارعو ، دنتسیرگوا  رب  دش  هداد  لقیص  يدنه و  ياهریشمش  تسیرگ و  وا  مغ  رد  هاپس   " لیتق نیسحلا 

يزور داتفین  ورف  ام  رب  نامسآ  ناسچ  دندادرـس . ناغفو  نویـش  وا ) گرم  رب   ) همه دوسالا  رجحو  هبعکو  یلـصمو  درک  هیرگوا  رب  زین  نآرق 
زا میحرلا  دـبع  نب  یلع  يربهر  هب  جـنز  شروش  اـهبالقنا ، نیا  زا  رگید  یکی  [ . 39" . ] دش هتـشک  رمع ) نب  ییحی   ) نیـسحلا وبا  دنتفگ  هک 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  زا  دننک و  یم  دیدرت  وا  ياعدا  تّحصرد  ناخروم  اّما  تسا . يولع  درک ، یم  اعدا  دوخ  هک  دوب  سیقلا  دبع  ینب 
نآ ياهبالقنا  نیرت  گرزب  زا  یکی  تکرح ، نیا  نامگ  یب  تسا . هتـسناد  دودرم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  ار  وا  تبـسن  هک  تسا  لـقن 

بات و زا  يرادقم  نامز  زا  يا  ههرب  ات  تسناوت  بالقنا  نیا  دـندرک و  يوریپ  وا  تکرح  زا  ناتـسدگنت  نامورحم و  اریز  تسا . هدوب  هرود 
زا روشک  ندرک  هرادا  رد  یمالـسا ، تفالخ  مان  هب  نارادمامز  هک  يراب  تواسق  هویـش  نیا  دزاس . دوخ  فورـصم  ار  یـساّبع  تفالخ  ناوت 

ریثأت نانوی  هفـسلف  زا  هک  یناـسک  ناـیم  نیا  رد  داـهن  ياـج  رب  دوخ  زا  مدرم  ینید  گـنهرف  رب  یفنم  يریثأـت  دـندرک  یم  يرادرب  هرهب  نآ 
هب رمک  هک  یناسک  زا  یکی  دننک . هارمگ  ینید  قیاقح  هب  تبـسن  ار  مدرم  ات  دندمآ  رب  ددص  رد  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  دندوب ، هتفریذپ 

یگتفـشآ هک  هفـسالف  هویـش  هب  نآرق  در  رد  یباـتک  فیلأـت  هب  تسد  يو  دوب . يدـنک " قاحـسا   " فورعم فوـسلیف  دوـب  هتـسب  راـک  نیا 
زا یکی  دیسر ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  شوگ  هب  ربخ  نیا  نوچ  درک . دندرک  یم  درو  دندیـشک  یم  دقن  هب  ار  رگیدکی  راکفا  یکبـسو 

شیپ نآرق  هرابرد  هک  يراک  زا  ار  يدنک  ناتداتـسا  هک  تسین  يدـنمدرخ  امـش  نایم  رد  ایآ  دومرف : وا  هب  تساوخ و  ار  يدـنک  نادرگاش 
اقلا وت  هب  هک  ار  هچنآ  ایآ  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ  درک ، شسرپ  رما  نیا  یگنوگچ  هرابرد  ماما  زا  يدنک  درگاش  نوچ  دراد ؟ زاب  هتفرگ ،

شیپ هک  يراک  رد  نک و  تفطالم  ریگب و  سنُا  يو  اب  وش و  هناور  وا  دزن  دومرف : ماـما  سپ  يرآ . تفگ : درگاـش  یناـسر ؟ یم  ودـب  منک 
شسرپ امش  زا  نآ  هرابرد  مهاوخ  یم  هک  هدیسر  مرظن  هب  يا  هلاسم  : وگب وا  هب  دش  عقاو  یتسود  امش  نایم  نوچ  سپ  امن . شا  يرای  هتفرگ 

نآ زا  دنوادخ  هک  تسا  زیاج  ایآ  دسرپب  دـیآ و  امـش  شیپ  نآرق  نیا  اب  یمّلکتم  رگا  وگب : وا  هب  ینک . یم  خـساپ  ياعدتـسا  وازا  وت  منک .
. تسا زیاج  هک  تفگ  دـهاوخ  ار  وت  دـشاب !؟ هدرک  هدارا  يا  هتفر  نادـب  يا و  هدیـشیدنا  وت  هکنآ  زج  ییانعم  هدومرف ، نآرق  رد  هک  ینخس 

دیاـش یناد  یم  اـجک  زا  وگب : وا  هب  داد  ار  باوج  نیا  وت  هب  نوچ  سپ  دـمهف . یم  دونـشب  يزیچ  نوـچ  هک  تسا  يدر  يدـنک )  ) وا نوـچ 
ریغ رد  ار  ظفل  نآ  ادـخ  هک  يا  هتفرگ  دـنوادخ  دارم  ار  نآ  يا و  هتفر  نادـب  وت  هک  دـشاب  ییاـنعم  نآ  زا  ریغ  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  هچنآ 

وا هب  ماما  هک  ار  ینخـسو  درکراتفر  دوب ، هداد  وا  هب  ماـما  هک  يروتـسد  هب  اـنب  تفر و  يدـنک  دزن  درگاـش  تسا . هدومرف  عضو  نآ  یناـعم 
درب یپ  هدوب و  میهفو  شوه  اب  يدرم  دوب : هدومرف  ماما  هکنانچمه  وا  اریز  داتفا . رثؤم  يدنک  لد  رد  داهن و  نایم  رد  يدنک  اب  دوب ، هتخومآ 
ياه هشیدنا  یسک  دچیپب  شنادرگاش  نایم  رد  نخس  نیا  رگا  دوش و  یم  لطاب  لالدتسا  ، دنیوگ یم  هفسالف  هکنانچ  لامتحا ، دّرجم  هب  هک 

زا اّما  دیـشک . باتک  فیلأت  زا  تسد  ور  نیا  زا  تسا . هداد  مکح  دوخ  یـشیدنا  هاتوک  هب  یباـتک  نینچ  فیلأـت  اـب  وا  و  دریذـپ . یمن  ار  وا 
امش اب  ار  نآ  دش و  ضراع  مبلق  رب  تفگ : درگاش  دش ؟ ادیپ  تیارب  اجک  زا  لاؤس  نیا  هک  وگب  نم  هب  دنگوس  ار  وت  دیـسرپ : درگاش  نامه 
ارم مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  : تفگ درم  دیوگب . ینخـس  نینچ  دناوت  یمن  وت  لثم  یـسک  . دشابن نینچ  زگره  : تفگ يدنک  مداهن . نایم  رد 
نیب زا  تفرگ و  ار  دوخ  باتک  هاگنآ  دوش . یم  حرطم  نادناخ  نیا  هیحان  زا  اهنت  ینانخس  نینچ  تفگ : يدنک  دوب . هداد  روتسد  راک  نیدب 

هک هدوب  ماما  نایعیش  زا  مه  درگاش  نیا  دیاش  دیناهر . هناهارمگ  زیمآ و  ههبش  ياه  هتـشون  زا  ار  شیوخ  ّدج  نید  ماما  هنوگنیا  [ . 40 . ] درب
يرما فرحنم ، ياـهنایرج  اـب  هلباـقم  رد  یبـتکم  ناربـهر  يوس  زا  اهـشور  نیا  يریگ  راـک  هب  اریز  تسا . هدرک  ذوـفن  يدـنک  هاگتـسد  رد 

، نانمـشد يرکف  ياهموجه  زا  يریگولج  يارب  یبتکم  يربهر  هک  هدوب  يرگید  هناعاجـش  تامادقا  رایـسب  هچ  دور . یم  رامـش  هب  بولطم 
هتوب رد  یخیرات  ذـخآم  عبانم و  نتفر  نیب  زا  رطاخ  هب  ای  و  مادـقا -  نیمه  لثم  اـهنآ -  ندوب  يّرـس  رطاـخ  هب  اـّما  دـنا  هدرک  هداـیپ  ار  اـهنآ 
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ءارماسرهش رد  يدولآ  درد  زور  يرجه ، لاس 260  لّوالا  عیبر  متشه  زور  يرکـسع  نسح  ماما  زادگناج  تداهـش  دنا . هدنام  یقاب  نامتک 
هب نایرگ  ناباتـش و  مدرم  دـندش و  لیطعت  اهرازاب  تفرگارف . ار  اج  همه  بابـش  ناوفنع  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  تداهـش  ربخ  دوب 

دوخ تبحم  رهم و  هک  یمورحم  ياه  هدوت  نوچ  ارچ ؟ دنا ، هدرک  هیبشت  تمایق  زور  هب  ار  رابمغ  زور  نیا  ناخروم  دـنتفر . ماما  هناخ  يوس 
هآ دنداد . فک  زا  ار  شیوخ  ناشورخ  فطاوع  نانع  زورنآ  دنتـشاد ، یم  ناهن  دوخ  رد  هشیمه  ماظن  بوکرـس  سرت  زا  ماما ، هب  تبـسن  ار 

نانآ زا  هک  اـهنوخ  هچ  دـندشن . لّـمحتم  هک  اـهجنر  هچ  دـیحوت  ياهـشزرا  رـشن  نید و  ياـه  هدولاـش  میکحت  هار  رد  تّوبن  تیب  لـها  هک 
راصعا لوط  رد  ادخ  يایلوا  تنحم  یتسارب  دندرکن . تیاعر  ادخ  لوسر  هب  ار  نانآ  تبارقو  قوقح  دندیردن و  هک  اهتمرح  هچ  دـنتخیرن و 

رب تخر  نانآ  يایند  زا  کنیا  هک  يراوگرزب  ماما  نیا  تسا ! گرزب  هچ  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  نانآ  شاداپو  هاگیاپ  هدوب و  رامـش  یب  هچ 
ورف راکمتـس و  لّکوتم  دهع  زا  درک ، مرن  هجنپ  تسد و  اهتنحم  عاونا  اب  هتـشذگن ، لاس  شکرابم 28  رمع  زا  زونه  هک  یلاح  رد  ددـنب  یم 

نارود ات  درک  ناریو  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  یبا  رازم  داد و  رارق  شیوخ  راک  هحول  رس  ار  تلاسر  تیب  لها  هیلع  ینمشد  هک  هیام 
ینادنز شنادرم  نیرت  تخـس  رـس  زا  یکی  دزن  ار  ترـضح  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادناخ  هب  ندـیزرو  هنیک  رطاخ  هب  هک  نیعتـسم 

رد هفیلخ ، نیمه  دروآ . نامیا  ترـضح  نآ  تماما  هب  ماما ، ياهتمارک  زا  يا  هراپ  ندـید  زا  سپ  ًادـعب  هک  تشاد  مان  شاتوا  درم  نیا  درک .
شیوخ راگزور  رد  زتعم  نینچمه  دش . رانک  رب  تفالخ  زا  يو  دادن و  تصرف  ار  وا  دنوادخ  اّما  دشکب  ار  ماما  دوب  کیدزن  شیوخ  نارود 
يدتهم راگزور  رد  یّتح  تفر . ایند  زا  زین  زتعم  هکنآ  ات  درک  عّرضت  دنوادخ  هاگرد  هب  ترـضح  نآ  نکیل  دنک  دنبرد  ار  ماما  دیـشوک  یم 

نکیل دومن . ار  شنتـشک  دـصق  درک و  شا  ینادـنز  هک  اجنآ  ات  دـهد  رارق  انگنت  رد  ار  ماما  دیـشوک  یم  وا  دوبن ، ناما  رد  يو  رازآ  زا  ماما 
ار وا  رمعدنوادخ  اّما  دـشکب ، بشما  ارم  هدرک  دـصق  رگمتـس ، نیا  مشاه ! وبا  : " هک داد  عالطا  مشاه  وبا  مان  هب  شباحـصا  زا  یکی  هب  ماما 

دمتعم هرود  رد  ترضح  نآ  هکنآ  هرخالاب  [ . 41" . ] دومرف دهاوخ  اطع  يدنزرف  ارم  يدوزب  دنوادخ  تسین و  يدنزرف  ارم  دنادرگ . هاتوک 
شیوخ يربهر  تّدم  رتشیب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  يرآ  داتفا . نادنز  هب  يو  تسد  هب  هکنآ  ات  تشاد  رارق  تیذا  رازآ و  تحت  هراومه 
طسوت هکنآ  ای  تفای ؟ تافو  یعیبط  گرم  هب  ماما  ایآ  تسا : هدیـسر  ترـضح  نآ  تافو  نامز  نونکا  دنراذگ و  یتخـسو  يراوشد  رد  ار 
ناربهر دوجو  هب  تبسن  نانآ  سرت  هدوب و  دهع  نآ  نارادمامز  دزن  رد  رورت  ياهرازبا  نیرتروهـشم  زا  یکی  رهز  دیـسر ؟ تداهـش  هب  رهز 

يوس زا  هویـش  نیا  ذاختا  رب  ام  رگید  لیلد  دـننک . هیفـصت  ار  ناشیا  شور  نیا  ذاختا  اب  هک  هتـشاد  یم  او  ار  اـهنآ  ماـما  لـثم  یبوبحم  ینید 
لوط رد  هک  دوب  هتفگ  شیوخ  قوث  دروم و  دارفا  زا  نت  جـنپ  هب  هفیلخ  دـشاب . یم  شا  يرامیب  ماگنه  هب  ماما  اب  نانآ  دروخ  رب  زرط  هفیلخ ،
هارمه زور  هنابـش  ار  يو  ات  دوب  هدیبلط  ترـضح  نآ  رطاخ  هب  کشزپ  يا  هّدع  نینچمه  يو  دنـشاب . وا  اب  هراومه  ترـضح ، يرامیب  تّدم 

ّتیلوئـسم زا  نتـسج  تئارب  تسخن : درک : ادـیپ  يروآ  تفگـش  راتفر  نینچ  يارب  ناوت  یم  ّتلع  ود  دوب ؟ هچ  رما  نیا  ّتلع  [ . 42 . ] دنشاب
: مود نک . هیرگ  شا  هزانج  ریزو  شکب  ار  وا  تسا : فورعم  نارادمتسایس  نایم  رد  هک  یلثملا  برض  بسحرب  اه  هدوت  ربارب  رد  ماما  رورت 

هعیش دنرادروخ و  رب  مدرم  ياه  هدوت  رایسب  مارتحا  زا  هراومه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هک  دنتـسناد  یم  نارادمامز  هژیوب  مدرم و  همه 
ایند زا  دـهاوخ  یم  هک  تسا  مهدزای  ماما  نیا  کنیا  و  دوش . یم  لقتنم  يرگید  زا  سپ  یکی  ناـنآ  ناـیم  رد  تماـما  هک  تسارواـب  نیا  رب 

ماگنه هب  دندیشوک  یم  هتسویپ  یساّبع  يافلخ  تسا ؟ یـسک  هچ  نیـشناج  نیا  اّما  دشاب ، ینیـشناج  ار  وا  ًامتح  دیاب  نیاربانب  ددنبرب . تخر 
وا دوخ  نیشناج  رب  رطخ  ساسحا  ماگنه  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  ّتلع  نیمه  هب  تسیک ؟ وا  نیـشناج  هک  دنربب  یپ  همئا  زا  یکی  تداهش 

ار رتخاب  ات  رواخزا  هدش ، دراو  جع )  ) يدهم ترـضح  هرابرد  هک  یثیداحا  وس  رگید  زا  دورب . نیب  زا  رطخ  هک  یتقو  ات  دندرک  یم  ناهنپ  ار 
ثیداحا نیا  زا  يزیچ  یساّبع  نارادمامز  هک  مییوگب  رگا  تسا و  نیشناج  نیمهدزاود  يدهم  هک  دنناد  یم  نادنمـشناد  تسا و  هتفرگ  ارف 

اّما دنناشن  ورف  ار  یهلا  رون  ات  دنشوک  یم  يا  هلیسو  ره  اب  هتسویپ و  نانآ  مینیب  یم  هک  تسور  نیمه  زا  دیامن . یم  لوقعم  ان  دنتسناد ، یمن 
مشچ ماما  هکنآ  زا  سپ  دشیدنا . یم  ییانثتسا  يریبادت  ماما  يرامیب  نتفرگ  تدش  ماگنه  هب  یساّبع ، دمتعم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تاهیه .

دوخ دنوادخ  تسناد  یمن  وا  دنریگب . رظن  ریز  ار  شنازینک  دننک و  یـسرزاب  ار  وا  هناخ  دـهد  یم  روتـسد  دـمتعم  ددـنب ، یم  ورف  ناهج  زا 
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تسا و هدـش  یفخم  ناسوساج  دـید  زا  هدـمآ و  ایند  هب  هک  تسا  لاـس  جـنپ  زا  رتشیب  رظتنم  ماـما  تسا و  شیوخ  راـک  ناـمرف و  هدـنناسر 
نآ نیفکت  لـسغ و  تاـفو و  زا  سپ  [ . 43 . ] دش دیهـش  دمتعم  رهز  هطـساوب  ماما  هنوگ  نیدب  دـنا . هدرک  تعیب  يو  اب  هعیـش  ناگدـیزگرب 

ماما تروص  زامن ، زا  تغارفزا  سپ  درازگ و  زامن  ترضح  نآ  رب  هفیلخ  زا  تباین  هب  تموکح و  بناجزا  لّکوتم  نب  یسیع  وبا  ترـضح ،
یلع رسپ  نسح  نیا  تفگ : داد و  ناشن  ناکشزپ  نایضاق و  هبترم و  دنلب  نالوئـسم  اهیولعو و  اهیمـشاه  هب  هژیوب  ار  نآ  تخاس و  نایامن  ار 

نامرحمو ناـمداخ  زا  ینـالف  ینـالف و  شتلحر  ماـگنه  هب  تسا و  هدرم  شیوخرتسب  رد  یعیبط ، گرم  هب  هک  تساـضر  رـسپ  دّـمحم  رـسپ 
. دناشوپ ار  ترـضح  نآ  كرابم  هرهچ  هاگنآ  دنا  هتـشاد  روضحوا  نیلاب  رب  ناکـشزپ  زا  ینالفو  نایـضاق  زا  ینالف  ینالف و  نینمؤملاریما و 

بناج زا  تموکح  هک  تسا  نآ  رگناشن  رما  نیمه  و  دـیآ ، نایم  هب  ماما  لتق  رد  تموکح  ياپ  اداـبم  هک  دوب  نیا  يارب  تامادـقا  نیا  [ 44]
ات داهن  ياج  رب  ناشخرد  یهار  شیوخ  سپ  زا  درک و  تلحر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ناسنیدب  تسا . هدوب  ماما  نتـشک  هب  مهّتم  مدرم 
هب شراوگرزب ، ردـپ  رازم  رانک  رد  ءارماس ، رهـش  رد  شفیرـش  هاگتماقا  نامه  رد  ار  ترـضح  نآ  دـندرگ . تیادـه  نآ  ینـشور  زا  اهلـسن 

يزورو دیسر  تداهـش  هب  هک  يزور  دش و  هداز  هک  يزور  داب  وا  رب  ادخ  دورد  تسا . ناناملـسم  هاگترایز  زین  زورما  ات  هک  دندرپس  كاخ 
درک یم  بورغ  تماما  باتفآ  تیصو  نیرخآ  زیخاتـسر . زور  ات  وا  ناوریپو  ناهاوخاوه  رب  ادخ  دورد  و  دش . دهاوخ  هتخیگنا  رب  هدنز  هک 
ماما ور  نیازا  دـنک . یناشفا  وترپ  اربک  تبیغ  سپـس  ارغـص و  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  باـتفآ  نیا  هک  دوب  هدرک  رّدـقم  هنوگ  نیا  دـنوادخ  اریز 
ماما مظعا  هَّللا  یلو  يارب  تعیب  نتفرگ  تبیغ و  تخانش  رب  دیکأت  تسخن : درک : دیکأت  مهم  رایسب  شنیب  ود  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

تّجح ماـما  هراـب  رد  یناوارف  ثیداـحا  رظتنم  ماـما  يارب  تعیب  نتفرگ  فـلا -  ینید . ّتیعجرم  ياـه  هدولاـش  مـیکحت  مود : جـع )  .) رظتنم
. تشاد يرتاسرریثأت  رما  نیا  رب  يرکـسع  ماما  دیکأت  اّما  هدـش  رداص  مالـسلا  مهیلع  همئا  مامتو  ربمایپزا  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلعرظتنم 
هب هک  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  یناوارف  ياهتیاور  نینچمه  درک . صخشم  شیوخ  نارای  زا  صاوخ  يارب  ار  ماما  ًاصخش  ترـضح ، نآ  نوچ 

مدـش و دراو  يرکـسع  نسح  ماـما  رب  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرعـشا  دیعـس  نب  قاحـسا  نب  دـمحا  میزرو . یم  اـفتکا  اـهنآ  زا  یکی  رکذ 
زا یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  قاحـسا ! نب  دـمحا  : " دومرف همّدـقم  نودـب  دوخ  ترـضح  نآ  اّما  مسرپب . يو  زا  شنیـشناج  هرابرد  متـساوخ 
وا دوجو  تکرب  هب  دراذگ  دهاوخن  یلاخ  مه  تمایق  زور  ات  هتـشاذگن و  یلاخ  شقلخ  رب  ادخ  تّجح  زا  ار  نیمز  دیرفآ  ار  مدآ  هک  ینامز 

ماما وت  زا  سپ  ادخ ! لوسر  دنزرف  متفگ : " دـنیآ . یم  نورب  نیمز  تاکربو  دراب  یم  ورف  ناراب  دوش و  یم  رود  نیمز  مدرم  زا  الب  هک  تسا 
دوب و هدراهچ  بش  هام  ییوگ  شتروص  دوب  هتفرگ  شود  يور  يا  هّچب  دمآ و  نوریب  سپس  دش . قاتا  دراو  ناباتش  سپ  تسیک ؟ هفیلخ  و 
ار مکدوک  نیا  دوب ، یمن  شیاهتّجح  رب  لجوّزع و  يادخ  رب  وت  تمارک  رگا  دمحا ! : " دومرف ماما  سپـس  تشذگ . یم  شرمع  زا  لاس  هس 
رپ دادیب  متس و  هکنآ  زا  سپ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  ادخ و  لوسر  هینک  مه  مانمه و  وا  مداد . یمن  ناشن  وت  هب 

تبیغ نانچ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا . نینرقلا  وذ  ناتـساد  دـننامه  رـضخ و  تیاکح  نوچمه  تّما  نیا  رد  وا  تیاـکح  دـمحا ! دـشاب . هدـش 
نیا لوط  رد  هدرک و  راوتـسا  شتماما  هب  داقتعا  رب  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دـباین  ییاهر  نآ  رد  تکـاله  زا  سک  چـیه  هک  دـنک  يزارد 

تلاسر دادـتما  هک  تماـما  نیا  يارب  ینید  هنادـنمدرخ  ّتیعجرم  ب -  [ . 45" . ] دـشاب هدومن  یهارمه  شجرف  لیجعت  يارب  اعد  اـب  تّدـم 
دیاب زین  نانیا  یفرط  زا  دنراکادفو . صلخم  نایعیـش  نایک  نیا  دشاب . هتـشاد  دوجو  ناهج  رد  یعامتجا  تیدوجوم  نایک و  دیاب  تسا  یهلا 

ّتیعجرم يربهر  رد  ماظن  نیا  دنشاب . اناوت  اهیئوج  هزرابم  اهدادخر و  ربارب  رد  دنناوتب  ات  دنوش  رادروخ  رب  يراوتـسا  یعامتجا و  یماظن  زا 
ماما نارود  رد  ور  نیا  زا  دـنوش . عمج  مارحو ، لالح  رب  يو  يانَُماو  یهلا  ناـملاع  روحم  درگ  هب  نایعیـش  هک  ینعم  نیدـب  دـبای . یم  رولبت 
ماما ناریفـس  باّونو و  الکو  نانآ  هک  رابتعا  نیدب  هعیـش ، نادنمـشناد  شقن  تفای و  میکحت  ّتیعجرم  ماظن  هدولاش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

رد ینید  ياملع  شقن  هراب  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  یناوارف  ياهتیاورو  درک  ادیپ  يا  هژیو  یگتسجرب  دنتسه ، مالسلا  هیلع  موصعم 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  شیوخ  ّدج  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  تسا  یفورعم  تیاور  نامه  اهنآزا  یکی  هک  دش  رـشتنم  مدرم  نیب 

رما راک و  هزیتس  دوخ  سوهو  اوه  اب  رادساپ و  ار  شیوخ  نید  تسا و  رادنتـشیوخ  ناهیقف  زا  هک  نآ  : " هدمآ نآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور 
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مهیلع تیب  لها  رون  هب  هتفای ، تیادـه  نادنمـشناد  ور  نیمه  زا  " دـننک . دـیلقت  وا  زا  هک  تسا  ماوع  رب  سپ  رادربناـمرف ، ار  شیوخ  يـالوم 
دنتشاگن و یم  همان  دندرک ، یم  دروخ  رب  اهنآ  اب  هک  یّلکشم  لئاسم  هرابرد  ماما  اب  دندش و  راد  هدهع  ماما  نارود  رد  ار  تّما  روما  مالـسلا 

دش فورعم  عیقاوت  هب  املع  شیپ  اه  همان  نیا  درک . یم  رهم  شیوخ  عیقوت )  ) ياضما هب  ار  اه  همان  تشون و  یم  اهنآ  هب  ياهخـساپ  مه  ماما 
دندرک . بسک  یّصاخ  ترهش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  يوس  زا  اهنآ  زا  یخرب  و 

ماما نارای 

هراشا

نیا زا  یخرب  تسادـیپ  خـیرات  زا  هکنانچ  دـندرک . یم  تیاور  يو  زا  هک  تسا  یناسک  ماما و  نارای  زا  یهورگ  مان  دـیآ  یم  ریز  رد  هچنآ 
دنا : هتشاد  ياج  هعیش  يربهرزکرم  رد  دارفا 

صفح یبا  نب  میهاربا 

هقث يو   ، هدوزفا وا  فـیرعت  رد  و  تـسا . مالـسلا  هـیلع  يرکــسع  ماـما  ناراـی  ناـگدروخلاسزا  یکی  وا  دـیوگ ، یم  يو  هراـبرد  یــشاجن 
یم نینچ  تسا  هدـمآ  میهاربا  ترابع  رد  هک  هیجو "  " هملک زا  [ . 46 . ] باطخلاوباو ۀـیلاغلا  یلع  ّدرلا  مان  هب  دراد  یباتک  تسا و  هیجو " و"

تسا . هتشاد  مدرم  مامت  ای  نایعیش و  دزن  رد  یفورعم  ّتیصخش  يو  هک  دیمهف  ناوت 

یمق سیردا  نب  دمحا 

[ . 47 . ] تسا هیاورلا  حیحص  ثیدحلا و  ریثک  باحصا  نایم  ردو  دوب  هیقفو  هقثوا  دیوگ : يو  هرابرد  یشاجن 

يرعشا قاحسا  نب  دمحا 

هدرک تیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  ییاهباتک  نینچمه  وا  تسا . هدوب  يرکـسع  ماما  ّصاـخ  ناراـی  زا  مق و  مدرم  هداتـسرف  هدـنیامن و  يو 
[ . 48 . ] تسا هدید  ار  نامزلا  بحاص  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  دیوگ : وا  هرابرد  یسوط  خیش  تسا .

يزورم بیکش  نب  نسح 

يرکسع ماما  نارایرامش  رد  ار  درم  نیا  یسوط  خیش  تسا . هتشاد  ینکـس  دنقرمـس  رد  هدوب و  باتک  دنچ  هدنـسیونو  مّلکتم  دنمـشناد ، وا 
[ . 49 . ] تسا هدرمش  رب  مالسلا  هیلع 

باشخ یسوم  نب  نسح 

اهنآ زا  یخرب  هک  دراد  فیلأت  نیدنچ  تسا . ثیدح  رپ  شناد و  رپ  روهـشم و  تسام ، باحـصا  نارادمان  زا  وا  دـیوگ : وا  هرابرد  یـشاجن 
[ . 50" . ] رداونلا هفقاولا "و"  یلع  ّدرلا  : " زا دنترابع 

یسوط خیش  يرمعلا  ورمع  نب  صفح 

ناماس رـس و  نایعیـش  روما  هب  یگدیـسر  يارب  ار  ّتیعجرم  ات  تسا  هعیـش  هفیاط  رد  حلاص  يربهر  میکحت  رد  ماما  هویـش  رگنایب  عیقوت  نیا 
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دیآ . رد  هنسح  یتّنس  هباثم  هب  يدعب ، نورق  يارب  رما  نیاو  دشخب 

يروباشین دیعس  وبا  نامیلس  نب  نادمح 

[ . 51 . ] دوب هعیش  نارادمان  زا  هقث و  يدرف  وا  تسا . هداد  ياج  يرکسع  ماما  نارای  وزج  ار  وا  یسوط  خیش 

یمق هَّللا  دبع  نب  دعس 

یشاجن تسا . هدرک  تیاور  وا  زا  ایآ  مناد  یمن  دیوگ : وا  هرابرد  یسوط  خیش  هچرگا  هدوب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـصاعم  دعس 
هدرک و ترفاسم  ثیدح  ندینش  يارب  فیلأت و  یناوارف  ياهباتک  تسا و  نآ  تّجح  هیقفو و  هعیش  هفیاط  نیا  خیش  دعس ، دیوگ : وا  هرابرد 

[ . 52 . ] تسا هدینش  ثیدح  دندوب ، فلتخم  بهاذم  ناماما  زا  هک  ثیدح  رد  شنایاوشیپزا 

ینسح میظعلا  دبع 

مالسلا مهیلع  همئا  دوب . رگمتس  ياهتموکح  نمشد  راگزیهرپ و  اسراپ و  هیقف ، ملاع ، وا  دوش . یم  یهتنم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  وا  داژن 
دراو مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رب  ءارماس  رد  تسا : هدرک  لقن  یتیاور  يزار  داـمح  وبا  دـننک . هعجارم  ودـب  هک  دـنتفگ  یم  ار  دوخ  ناـیعیش 

، مدرک یظفاحادـخ  وا  اب  هک  نیمه  داد و  ارم  ياهلاوئـس  خـساپ  ماما  مدیـسرپ . مارح  لالح و  ياهزیچزا  یخرب  زا  ترـضح  نآ  زا  مدـش و 
سرپب و ینسح  هَّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  زا  ار  نآ  دمآ ، شیپ  تیارب  یلاکشا  ینید  يا  هلأسم  هرابرد  شیوخ  هیحان  رد  رگا  دامح ! : " دومرف

دشاب یفخم  دیشوک  یم  هراومه  هچرگا  دوب ، رادروخرب  يدنلب  هزاوآ  زا  نایعیـش  نایم  رد  ير  هقطنم  رد  يو  [ 53."  ] ناسربوا هب  ارم  مالس 
شهاگمارآ زورما  ات  دـندرپس و  كاخ  هب  دوب  اج  نامه  هک  یغاب  رد  تفر ، ایند  زا  یتقو  ار  راوگرزب  نآ  دـنکن . ینلع  ار  دوخ  ياـهراک  و 

تسا . نایعیش  هاگترایز 

يریمح رفعج  نب  هَّللا  دبع 

مدرمو دمآ  هفوک  هب  لاس 290 ه  دودـح  . تشاگن فلتخم  ياه  هصرع  رد  يدایز  ياهباتک  . دوب نانآ  فورعم  دارفا  زا  مق و  لها  خیـش  يو 
[ . 54 . ] دندینش يرایسب  ثیداحا  يو  زا  اجنآ 

ینامه رفعج  نب  یلع 

هک هدرک  لقن  یبلاج  ثیدحوا  هرابرد  یسک  دوب . يرکسع  ماما  يداه و  ماما  يالکو  زاو  هدیدنـسپو  لضاف  يدرم  یخرب ، ریبعت  هب  انب  يو 
زا یکی  دـیدرگ  زارد  وا  سبح  تّدـم  نوچ  دـش . سوبحم  يداه  ماما  اب  طابترا  مرج  هب  لّکوتم  تفالخ  ناـمز  رد  وا  تسا : هدـمآ  نآ  رد 

هراب رد  لّکوتم  اب  هَّللادـبع  نوچ  دـیوگب . نخـس  وا  هرابرد  لّکوتم  اب  ات  داد  هدـعو  رانید  رازه  هس  هب  ناـقاخ ) نب  هَّللا  دـبع   ) یـساّبع ناریما 
نیا : دوزفا زین  و  یتسه . یضفار  هک  تفگ  مهاوخ  موش  كوکـشم  وت  هب  رگا  هَّللادبع ! تفگ : لّکوتم  درک  تبحـص  ینامه  مان  هب  یـصخش 

: تفگ تشاگن و  يداه  ماما  هب  يا  همان  دیـسر ، ینامه  هب  ربخ  نیا  نوچ  مشکب . ار  وا  مراد  رظن  رد  نم  تس و  يداه ) ماما   ) ینالف لـیکو 
: تشون نینچ  ار  وا  خـساپ  کچوک  يذـغاک  رد  ماما  موش . راچد  دـیدرت  هب  هک  مسرت  یم  ادـخ  هب  ریگرظن . رد  نم  هرابرد  ار  ادـخ  ! مرورس

نیا تساوخ . مهاوخ  ار  وت  تاجن  ادـخ  زا  منک ، یم  دـصق  تا  هرابرد  ار  يادـخ  يدوزب  سپ  مناد  یم  نم  هک  دیـسر  اجنآ  ات  وت  راک  رگا 
یم نویش  هجض و  وا  رب  هک  دش  بارخ  شلاح  اجنآ  ات  هبنشود  زوررد  دش و  بت  راچد  لّکوتم  حبص  ادرف  داد . يور  هعمج  بش  رد  ارجام 

. دـندرک دای  زین  ار  ینامه  رفعج  نب  یلع  هکنآ  اـت  دـننک  دازآ  دـنرب ، یم  وا  دزن  ار  شماـن  هک  ینادـنز  ره  داد ، روتـسد  لّـکوتم  دندیـشک .
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: تفگ لّکوتم  منک . یمنرارکت  ار  وا  مان  زگره  تفگ : هَّللا  دبع  یتشادن ؟ هضرع  نم  رب  ار  وا  راک  ارچ  : تفگ ناقاخ  نب  هَّللا  دـبع  هب  لّکوتم 
اجنآ رد  تفر و  هّکم  هب  يداه  ماما  نامرف  هب  وا  دـندرک و  دازآ  ار  ینامه  دـنک . لـالح  ارم  هک  هاوخب  يو  زا  نک و  دازآ  ار  وا  ـالاح  نیمه 

. تفرگ رد  دوب ، هتساخرب  تباقر  هب  يو  اب  هعیـش  تماعز  رد  هک  سراف  مان  هب  یـصخش  رفعج و  نب  یلع  نایم  یفالتخا  [ . 55 . ] دش رواجم 
هدمآ همان  نیا  نمض  رد  دومرف . دییأت  ار  رفعج  نب  یلع  خساپ ، رد  مه  ماما  تشون . يا  همان  باب  نیا  رد  يرکـسع  ماما  هب  نایعیـش  زا  یکی 

زا ورب و  رفعج  نب  یلع  دزن  شیوخ  جیاوح  رد  دوزفاو : دزاس . دنم  هرهب  ودب  ار  ام  دنادرگ و  گرزب  ار  رفعج  نب  یلع  تلزنم  دنوادخ  دوب :
زا ار  هعیش  روما  هنوگچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسادیپ  عیقوت  نیا  زا  [ . 56 . ] دینادرگم لخاد  ناتروما  زا  يزیچرد  ار  وا  دیـسرتب و  سراف 

دندیشخب . یم  میکحت  دوخ  لفاحم  رد  ار  ینید  ّتیعجرم  دنداد و  یم  ناماس  رس و  ناشیالکو  قیرط 

رافص نسح  نب  دمحم 

لئاسم رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  اهنآ  رد  درک و  فیلأت  باتک  اههد  هک  دوب  راوگرزب  ، هقث يدرم  مق و  رد  هعیـش  نارـس  زا  وا 
[ . 57 . ] تسا هدش  لدبو  در  ییاه  همان  زین  يرکسع  ماما  وا و  نیب  دومن . ظفح  فلتخم 

ناذاش نب  لضف 

ترضح نآو  هتشگ  دنم  هرهب  يرکسع  ماما  يدونشخ  تیاضر و  زا  يو  تافلؤم  زا  یخرب  دنا  هتفگ  تسا . نایعیـش  نیرتراکرپ  زا  یکی  وا 
لـضف تافلؤم  زا  یکی  رد  ماـما  دـنا  هتفگ  نینچمه  دوش . لـمع  نادـب  تسا  راوازـس  حیحـص و  ثیدـح  نیا  هتـشون : وا  ثیداـحا  هراـب  رد 

[ 58" . ] دنروخب هطبغ  دیاب  ناشنایم  رد  وا  ندوب  ناذاش و  نب  لضف  هاگیاج  هب  ناسارخ  لها  : " دومرفو تسیرگن 

يرمع دیعس  نب  نامثع 

یماقم نایعیـش  دزنرد  وا  دنا . هدرک  هراشا  وا  هاگیاج  هب  همئا  تسا و  يرکـسع  نسح  ماما  نارودرد  ّتیعجرم  ماظن  ياهنوتـس  زا  یکی  يو 
يو تسا . هدـش  رکذ  یمق  قاحـسا  نب  دـمحا  تیاور  رد  هتکن  نیا  هکنانچ  داد  یم  عاجرا  ودـب  ار  دوخ  ناوریپ  يداه  ماـما  تشاد و  ـالاو 
امـش تمدـخ  هک  تسین  نم  يارب  ناکما  نیا  هشیمه  مرورـس ! مدیـسرپ : مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  رب  اـهزور  زا  یکی  دـیوگ :
تسا يدرم  ورمع  وبا  نیا  : " دومرف نم  هب  ترضح  نآ  منک ؟ تعاطا  ار  یسک  هچ  نامرف  مریذپب و  ار  یسک  هچ  نخـس  سپ  موش . فّرـشم 

نـسحلاوبا نوچ  تسا " . هدناسر  نم  بناج  زا  دناسر  امـش  هب  هچنآ  دیوگ و  یم  نم  بناجزا  تفگ  امـش  هب  هچنآ  نیما ". دامتعا و  دروم 
نآ مدیسرپ ". زین  وا  زا  مدرک  شردپ  زا  هک  یلاؤس  نامه  مدیسر و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  شدنزرف  تمدخ  تفای  تافو  مالسلا  هیلع 
زا تفگ  امـش  هب  هچنآ  تسا . نم  داـمتعا  دروـم  گرم  یگدـنز و  رد  نیما و  هقث و  تسا  يدرم  ورمع  وـبا  نیا  : " تفگ نـم  هـب  ترـضح 

الوم و تباین  دیعـس  نب  نامثع  يرکـسع ، ماما  زا  سپ  [ . 59 . "  ] تسا هدناسر  نم  بناجزا  دـناسر  امـش  هب  هچنآ  دـیوگ و  یم  نم  بناج 
دوب . یطابترا  یلپ  هلزنم  هب  بیاغ  ماما  نایعیش و  نایم  دش و  راد  هدهع  ار  يدهم  ماما  ام  رورس 

لالب نب  یلع 

یکی رد  دندرک  یم  دامتعا  ودب  دوخ  ياه  همان  رد  مالسلا  مهیلع  ناماماو  دوب . دوش ) یم  مولعم  هکنانچ   ) طساو رد  هعیش  نارـس  زا  زین  يو 
تـسود سپ  " یتسه . شیوخ  هقطنم  گرزب  وت  هک  مناد  یم  نم  : " تسا هدمآ  هدش ، هتـشون  ودب  يرکـسع  ماما  يوس  زا  هک  ییاه  همان  زا 

هب باطخ  رگید  يا  همان  رد  ترـضح  نآ  نینچمه  مهد " . رارق  مارکا  دروم  هلیـسو  نیا  هب  ار  وت  مسیونب و  وت  هب  هناگادـج  يا  همان  متـشاد 
هک ناوخب  داب ، یضار  وا  زا  ادخ  هک  یلالب  یلع  رب  ار  ام  همان  قاحسا ! : " تسا هتشون  نینچ  لالب  نب  یلع  هرابرد  شنارایزا ) یکی   ) قاحسا
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[ . 60 . ] تساناد هاگآ و  تسا  بجاو  وا  رب  هچنادب  تسا و  دامتعا  درومو  هقثوا 

دیعس نب  نامثع  دنزرف  يرمع ،

همئا يوس  زا  وا  دندراذگ . ار  نآ  هیاپ  نایعیـش  نایم  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  ّتیعجرم  ماظن  ناکرازا  یکی  شردـپ  نوچمه  زین  وا 
لئاسم باوجو  مشاب ؟ هتشاد  طابترا  یسک  هچ  اب  دیسرپ : يرکـسع  ماما  زا  قاحـسا  نب  دمحا  دوب . دامتعا  دروم  هعیـش ، هب  طوبرم  روما  رد 

ود نآ  دّمحم ) ینعی   ) شدنزرف دیعـس و  نب  نامثع  يرمع ، : " دومرف ودب  ماما  مریذپب ؟ ار  یـسک  هچ  نخـس  مریگب و  یـسک  هچ  زا  ار  دوخ 
ماـما يوس  زا  یعیقوت  ناـمثع ، نب  دّـمحم  ردـپ  تاـفو  ماـگنه  هب  [ . 61" . ] دـنا هدـناسر  نم  بناـج  زا  دـندناسر  وت  هب  هچرهو  دنتـسه  هقث 

تبیصم رد  وکین  ربص  دهد و  ناوارف  شاداپ  ار  وت  دنوادخ  : " دوب هدمآ  نآ  رد  هک  دش  رداص  يو  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلعرظتنم 
رد ار  وا  دنوادخ  سپ  میدنام . اهنت  ام  زین  وت و  وا  قارف  زا  سپ  میدش . هدز  تبیـصم  زین  ام  يدـش و  هدز  تبیـصم  وت  دـیامرف . اطع  وت  هب  وا 
وا نیـشناج  يو  زا  سپ  هک  هدومرف  اطع  ودـب  وت  نوچ  يدـنزرف  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تردـپ  تداعـس  لامک  زا  دراد . داش  شهاـگمارآ 
زا یخرب  دش  هتفگ  ناشمان  هک  نانیا  [ . 62 . "  ] ییامن شزرمآ  بلط  ینک و  محرتوا  يارب  زا  يزادرپب و  درک ، یم  وا  هک  يراک  هب  یشاب و 

تفای . ماکحتسا  اهنادب  تّما ، نایم  رد  ّتیعجرم  ماظن  ناکرا  هک  دندوب  یناسک  ماما و  باّون  الکو و 

تیعجرم ماظن 

یم دادملق  هعماج ، يارب  یبتکم  یهدنامزاس  ادخ و  هب  توعد  يارب  راوتـسا  یهار  یـسایس و  تکرح  رد  يا  هویـش  هباثم  هب  ّتیعجرم  ماظن 
ّتیعجرم ماـظن  دـشاب . تّما  يارب  یـسایس  یماـظن  نآ ، لـها  تسد  هب  تموـکح  تشگزاـب  تقو  هب  دـناوت ، یم  ماـظن  نیا  نـینچمه  دوـش .

تـسا یگدز  تریـشعو  ییارگ  هفیاـط  ياـغوغ  زا  رود  هب  ماـظن  نـیا  نوـچ  دریگ . یم  همـشچرس  نـید  ياـفرژ  زا  تماـما  ماـظن  نوـچمه 
همئا نارود  زا  یبـتکم ، لّکـشت  نـیا  هیاـس  ریز  رد  هراوـمه  هعیـش  هفیاـط  دراد . هلـصاف  ییارگهورگ ، ییارگ و  بزح  حور  اـب  هکناـنچمه 

فقوت بجوم  هاگ  مدرم  یگدـنام  بقع  هچ  رگا  تسا . هدوب  رادروخرب  نآ  فرگـش  ياهییاناوت  زا  هدرک و  یگدـنز  مالـسلا ، مهیلعراهطا 
ماما رـصع  هک  اجنآ  زا  دریگ . باتـش  دوخ  رظن  دروم  لماکت  يوس  هب  داـعبا  یخرب  رد  ماـظن  نیا  هک  تسا  هداد  یمن  هزاـجاو  هدـش  یم  نآ 
روما راد  هدهع  نونک  ات  يربهر  نیا  هکنآ  رطاخ  هب  زین  دبای و  یم  یگژیو  ّتیعجرم )  ) يربهر نیا  میکحت  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

هک اجنآ  زا  ًالّوا : مییوگب : نخـس  نآ  داعبا  ّتیعجرم و  تیعقاو  زا  یکدنا  اج  نیمه  رد  دراد  تبـسانم  تسا ، هدوب  نایعیـش  يورخاو  يویند 
ماظن نیا  دریگ ، یم  همشچرس  وا  نورد  رد  اوقت  حور  نادجو و  ناسنا و  ترطف  زا  نآ  رماوا  یئارجا  يورین  تسا و  یهلا  یماظن  ّتیعجرم ،

نوچمه مالـسا ، رد  تسایـس  دشاب . گنهامه  مجـسنم و  دـنیآ ، یمرد  ارجا  هب  اوقت  حور  اب  مه  اهنآ  هک  یعرـش  ماکحا  ریاس  اب  دـناوت  یم 
ادخ هار  رد  درب و  یم  نامرف  شیوخ  رما  ّیلو  زا  نمؤم  هک  تسادخ  رطاخ  هب  تسا . نمؤم  جارعمو  تدابع  بارحم  یصخش ، روماو  هعماج 
ارجا هب  ار  نید  رما  وا  دیآ و  یم  درگ  ینید  شبنج  شفرد  ریز  هک  تسادخ  يدونشوخ  بسک  يارب  دباتـش و  یم  ادخ  نانمـشد  اب  دربن  هب 

یتّیدوجوم دروش و  یم  رگمتـس  تردـق  ّدـض  رب  دزادرپ و  یم  تفلاخم  هب  توغاط  اـب  هک  تسادـخ  ناـمرف  زا  ّتیعبت  يارب  دراذـگ و  یم 
ددرگ یم  یمالسا  هعماج  روحم  ، نآ دودحم  گنت و  ّتیبصع  یلهاج و  تریغ  هن  اوقت و  هملک  ور  نیا  زا  دهن . یم  انب  نآ  ياج  هب  یـسایس 

: میناوخ یم  نآرق  رد  هک  تسور  نیمه  زا  دـیآ . یمرد  ددـنویپ ، یم  مه  هب  ار  هعماج  ناـکرا  هک  يریجنز  نآ و  فطع  هطقن  تروص  هب  و 
َّقَحَأ اُوناَکَو  يَْوقَّتلا  َۀَِملَک  ْمُهَمَْزلَأَو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَعَو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَزنَأَف  ِۀَِّیلِهاَْجلا  َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ 

دنوادخ سپ  ّتیلهاج  ّتیمح  دـنداهن ، ّتیمح  شیوخ  لد  رد  نازرو  رفک  هک  یماگنه  [ . "63  . ] ًامِیلَع ٍء  ْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناَکَو  اَهَلْهَأَو  اَِهب 
هب ادـخ  دـنرت و  هتـسیاش  رتراوازـس و  نادـب  نانآ  هک  درک  ناشیا  هارمه  ار  اوقت  هملک  داتـسرف و  ورف  نانمؤم  شربمایپ و  رب  ار  دوخ  شمارآ 

ار نآ  دـمان و  یم  ّتیبصع  ار  نآ  نودـلخ  نبا  هک  ّتیمح  نوچ  اوقت . هملک  یلهاج و  تریغ  نایم  تسا  يرایـسب  قرف  تساـنادزیچ ". همه 
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اب هجو  چـیه  هب  دراد و  یماو  يزیرنوخ  زیتـس و  هب  دریگ و  یم  تأـشن  يداـم  ياهـشزرا  زا  دـناد ، یم  ّتیندـم  روـحم  ییاورناـمرف و  ببس 
دنوادخ هک  تسور  نیمه  زا  درادن . تبسانم  تسا ، بزحت  دقح و  كرش و  ياه  هبیاش  زا  كاپ  یناسنا  ياهشزرا  ياراد  هک  یهلا  ماکحا 

تعاط ناس  نیدب  دینک " ". يوریپ  ناتدوخ  نایم  زا  رما  نابحاص  ربمایپ و  زا  . " ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطا  [ 64 : ] دیامرف یم  ناحبس 
نیاربانب تسا ". ود  نآ  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  و  ود ، نآ  زا  يرولبت  یّتحو  دراد  ياج  لوسر  ادـخ و  تعاط  ياتـسار  رد  رمـألا ، یلوا 

هک اجنآ  زا  ًایناث : دوب !؟ دهاوخ  ریذپ  ناکما  هنوگچ  هداد ، نامرف  نادب  دـنوادخ  هک  يربهر  نیا  زا  تعاطا  نودـب  شربمایپ  ادـخ و  تعاطا 
ییادج مدرم  نایم  هک  يّدام  تازیامت  رگید  نابز و  داژن و  میلقا و  ياهزرم  زا  نایک  نیا  ، نیاربانب ییارگ  موق  هن  تساوقت  ّتیعجرم ، ساسا 

ناینب ناناملـسم ) رما  ّیلو   ) ّقح رب  ماما  زا  تعاط  ساسا  رب  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  يا  هزیکاپ  یمالـسا  هعماج  دـهن و  یم  رتارف  اـپ  دزادـنا ، یم 
نآ درگ  هب  هکنآ  يارب  تسا  يروحم  رگیدـکی و  اب  اـهنآ  ندـش  کـیدزن  يارب  تسا  يا  هلیـسو  رگید و  ياـهتما  ناـیم  تسا  یلپ  هتفرگ و 
هاوگ قح ، هب  مدرم  رب  و  دنراذگرـس . تشپ  ار  یـصخش  حـلاصمو  يا  هقطنمو  يداژن  عـناوم  تعیرـش ، هب  ناـنمؤم  هجیتـن  رد  دـنیآ و  مهارف 
ًاطَسَو ًۀَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلذ  [ 65 : ] دیامرف یم  زین  ناحبـس  راگدرورپ  هکنانچ  دنرامگ . تّمه  لدـعو  طسق  يارجا  هب  اهنآ  نایم  رد  دنـشاب و 
ربمایپ دیـشاب و  مدرم  رب  یناهاوگ  اـت  میداد  رارق  هناـیم  یتما  ار  امـش  هنوگنیا  . " ًادیِهَـش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُـش  اُونوُکَِتل 

رود مجع و  برع و  رگناوت ، تسدیهت و  ، دیپس هایس و  دنناوخ ، یم  نادب  ار  ام  ینامسآ  بتاکم  هک  یسّدقم  هعماج  دشاب " ". هاوگ  امـشرب 
عمج نیا  هبوچ  راـهچزج  يزیچ  ّتیعجرم  دروآ و  یم  درگ  ناـمحر  يادـخ  ناوخ  رب  قدـص و  هناـخرد  دـیحوت و  وترپ  ریز  ار  کـیدزن  و 

هرطیـس زا  دنا و  هداد  هدژم  نیمز  رد  ادـخ  تموکح  هب  ار  اهناسنا  نورق ، راصعا و  لوط  رد  یهلا  ياهتلاسر  رگا  تسین ! هتـسجخ  كرابم و 
تکلمم نیا  زا  يریوصت  دـناوت  یم  قح  ّتیعجرم  عّمجت  هک  تفگ  دـیاب  دـنا  هدـنار  نخـس  تموـکح  نیا  رد  ناـسحا  تلادـع و  قـشع و 

ناـمه هنادـنمدرخ  ّتیعجرم  هیاـس  رد  عّمجت  روحم  هک  اـجنآ  زا  ًاـثلاث : دـنارورپ . یم  ار  نآ  ناحبـس  راـگدرورپ  تیاـنع  هک  دـشاب  دوـعوم 
َّنِإاُوفَراَـعَِتل َلـِئاَبَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاَْـنلَعَجَو  یَثـنُأَو  ٍرَکَذ  نِم  مُکاَـنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأا  : َ دـیامرف یم  نآ  هراـب  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تساوقت 

انشآ مه  اب  ات  میدینادرگ  ییاه  هریت  اه و  هخاش  ار  امش  میدیرفایب و  ینزو  درم  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا  [ . "66."  ] ْمُکاَْقتَأ ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ 
دشاب و یم  دارفا  ياقترا  يارب  رازبا  هناگی  يراد  تناما  تقایل و  سپ  تسامـش ". نیرتراگزیهرپ  ادـخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  انامه  دـیوش 

هعماج دارفا  هک  تسا  يوگ  نوچمه  تناما  تیافک و  نیاربانب  درادـن . يدوس  یلهاج  تازایتما  رگید  داژن و  بسن و  تورث و  ناـیم  نیارد 
رد هعماج  دریگ و  یم  يرترب  رما  نیمه  هطـساوب  اهنآ  ياهنامرآ  اهتّمه و  دـنزیخ و  یم  رب  تباـقر  هب  رگیدـکی  اـب  نادـب  نتفاـی  تسد  يارب 

تداعـس و هب  ار  وا  هک  دنتـسه  لاب  ود  نوچمه  يا  هتفرـشیپ  هعماج  ره  يارب  تناما ، تیافک و  نوچ  دیآ . یمالاب  تمظع  دـجم و  نامـسآ 
رب هنادـنمدرخ ، ّتیعجرم  نیا  اـب  ار  شیوخ  هغلاـب  تّجح  ناحبـس  دـنوادخ  هکنآ  نخـس  نیرخآ  رخآ  نخـس  دـنهد . یم  قوس  يراگتـسر 
هب مدرم  و  تسا . هدرکن  راداو  ماکحا  لوصا و  ریاس  شریذپ  هب  هکنانچمه  درکن  روبجم  نآ  شریذپ  هب  ار  اهنآ  اّما  تخاس . مامت  شناگدنب 

! تسا هدش  مامت  اهنآ  رب  تّجح  دنوش ، رود  دنریگب و  هلصاف  نآ  زا  رگاو  دنـسر  یم  یتخب  کین  هب  الاو  هنومن  نیا  هب  دوخ  یکیدزن  هزادنا 
نآرق باتفآ  ندیبات  زا  سپ  نانآ ، كاپ  ياهناج  زا  هک  دنتـسه  ییاهوترپ  وا  نادـناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نانخـس  كانبات  نانخس 
دنسر یم  شمارآ  هب  رون  نیدب  مارآ  ان  ياهناور  ادخ . ياهتیاده  زا  یتیادهو  تسادخ  رون  رون ، نیا  دریگ . یم  ندیشخ  رد  اهنآ ، رب  میرک 

. دنبای یم  تسد  شیاسآ  یتحار و  هب  اهنآ  نما  لحاس  رد  دـیدرت ، کش و  جاوما  نایم  رد  تخـس  یـشدرگ  زا  سپ  ناگراچیب  ياهیتشکو 
ماما تسا . هتشاد  هاگن  نادواج  دوخ  رد  ماما  ياهراتفگزا  خیرات  هک  تسا  ینارون  تاملک  میناوخ  یم  رگیدکی  اب  نیریز ، روطس  رد  هچنآ 

ینارحب و طیارـش  رد  نآ  زا  ّتیعبت  هک  ار  يا  هتـسیاش  هویـش  شناوریپ  زا  یکی  هب  هنادـنمدرخ  يدوـمنهر  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
رد ششوک  دوخ و  نید  رد  ییاسراپ  ادخ و  زا  سرت  هب  ار  امش  : " دیوگ یم  نینچ  ترـضح  نآ  دیامرف . یم  هّیـصوت  تساراوازـس ، راوشد 
اه هدجس  نداد  لوط  هب  و  دیشاب ، رادافو  دبای  بوخ و  دشاب  هدوب  هک  سک  ره  زا  يراد  تناما  هب  منک و  یم  هیـصوت  ییوگتـسارو  ادخ  هار 

اهنآ هزانج  رس  رب  دیناوخب و  زامن  نانآ  ریاشع  رد  هدمآ . شور  نیدب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  هک  منک  یم  شرافـس  یگیاسمه  شوخ  و 
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تـسار درک و  هشیپ  ییاسراپ  دوخ  تناید  رد  هک  امـشزا  سک  ره  اریز  دـینک . ادا  ار  ناشقوقح  تدایع و  ار  ناـشاهرامیب  و  دـیبای ، روضح 
ادـخ زا  موـش . یم  ناـمداشرما  نیا  زا  نم  تسا ، هعیـش  کـی  درف )  ) نـیا دـنتفگ  درک و  يراتفرـشوخ  مدرم  اـب  دوـب و  راد  تناـما  تـفگ و 

ره نوچ  دینادرگب . ام  زا  ار  یتشز  ره  دینک و  بلج  ام  يارب  ار  یتسود  هنوگره  گنن . یتشز و  هیام  هن  ام و  يارب  دیـشاب  یتنیز  دیزیهرپب و 
، تسا یّقح  ادـخ  باتک  رد  ار  ام  میتسین . نانچ  ام  دوش  هتفگ  ام  هرابرد  هک  يدـب  ره  مینآ و  هتـسیاش  اـم  دوش  هتفگ  اـم  هراـبرد  هک  یبوخ 

تـسین تمارک )  ) نیا یعّدـم  يدـحا  هدرمـش و  كاـپ  ار  اـم  دـنوادخ  و  میراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  هـک  یتـبارق  تباـث و 
لوسر رب  دورد  هک  دیتسرف  دوردرایـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  دـیناوخب و  نآرق  و  دـیرآ ، دای  رایـسب  ار  گرم  ادـخ و  وگغوردرگم ،

دورد امش  رب  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  امش  دیراپس ، رطاخ  هب  بوخ  مدرک  هیصوت  امش  هب  ار  هچنآ  دراد . هنـسح  هد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
هک یسک  هب  نانآ  ندروآ  نامیا  زا  تسا  رتنارگورتلکـشم  یـسب  اهنآ ، نایم  رد  رـضاح  دهاش و  يربهر  هب  مدرم  نامیا  [ . 67" . ] متسرف یم 

دننک و يوریپ  وا  زا  هک  دـهاوخ  یم  اهنآ  زا  دـنروایب ، نامیا  رـضاح  دـهاش  ربهر  هب  رگا  اهنآ  اریز  تسا . هتـسبرب  تخر  هتفر و  اهنآ  نیب  زا 
ور نیا  زا  دننک . ادیپ  ضقانت  رگیدکی  اب  عفانم  اههاگدید و  هک  یتقو  هژیوب  تسا  نارگ  رایسب  يربنامرف  دنـشاب و  شتاروتـسد  عیطم  عبات و 

نیازا يرایسب  دوش . یم  ادیپ  رگید  یماما  ینیشناج  ماما و  کی  تافو  ماگنه  هب  ، نایعیش زا  يرایـسب  دزن  فقو )  ) هب فورعم  فقوت  طیارش 
هتفرگ يزاب  هب  ار  نانآ  تردق  توهـش  تسایر و  نافوط  تسا و  هدوب  اهنآ  دزن  رد  مدرم  قوقحو  لاوما  هک  هدوب  ییالکو  بناج  زا  اهفقوت 

نآ تفگ  ناوت  یم  یّتح  هک  يروط  هب  دـش  لّمحتم  يرایـسب  ياـهرازآ  يدارفا ، نینچ  هیحاـن  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تسا .
مادک چیه  : " تسا هدومرف  دنا ، هدرک  تیاور  يو  زا  هک  یثیدح  رد  دوخ  هکنانچ  دیشک  جنر  دید و  رازآ  نیـشیپ  ناماما  زا  شیب  ترـضح 

رارمتـسا رد  کش  دیدرت ، نیا  لماع  اسب  هچ  " مدش . هدومزآ  ما ، هرابرد  هورگ  نیا  دیدرت  رطاخ  هب  نم  هکنانچ  دـندشن  هدومزآ  مناردـپ  زا 
دـیا و هدروآ  رواب  نادـب  هک  تسا  يرما  تماما )  ) رما نیا  رگا  : " دـیامرف یم  کش  نیا  در  رد  ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  دـشاب . هدوب  تماما 
هک ینامز  ات  رما  نیا  رگا  اّما  دوب ، کش  ياج  سپ  دـش ، یم  هتـسسگ  مه  زا  سپـس  دوب و  یم  تقوم  دـیا  هدروآ  دورف  میلـسترس  نآ  يارب 

دامتعا دروم  نارای  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  [ . 68 !؟ " . ] دراد ییانعم  هچ  کش  نیا  سپ  تسا ، هتـسسگان  لـصتم و  دراد ، همادا  ادـخ  روما 
هب همان  نیا  رد  دراگن . یم  يا  همان  هتـشگ ، لدـب  در و  ماما  وا و  نایم  یناوارف  ياه  هماـن  هک  يروباـشین  لیعامـسا  نب  قاحـسا  ماـن  هب  دوخ 

هاگن دوخ  هدرپ  رد  ار  امش  ام و  دنوادخ  میهد . جرخ  هب  تقد  همان  نیا  رد  دییایب  میروخ . یمرب  نآ  ّتیّمها  نازیم  تماما و  رب  ماما  جاجتحا 
وا تمعن  ادخ و  رکش  هب  ام  مدناوخ و )  ) ار تا  همان  دنک ، تمحر  تیادخ  داب ، رای  ار  وت  شیوخ  عنص  يورین  هب  تیاهراک  همه  رد  دراد و 

يادـخ هک  یتمعن  ره  و  میلاحـشوخ ، ناشیدـب  يو  شـشخب  ادـخ و  یپاـیپ  ناـسحا  هب  و  میزوسلد ، دوخ  ناتـسودرب  هک  میتسه  یتـیب  لـها 
یناسک نآ  مامت  دنک ، مامت  ار  دوخ  تمعن  تنای  اتمَهو  وت  رب  دنوادخ  قاحسا ! يا  میروآ . باسح  هب  دراد  ینازرا  اهنآ  رب  یلاعت  كرابت و 

هتـشادرّدقم نانآ ، نتفر  تشهب  هب  ار  دوخ  تمعن  لامک  هدرک و  انیب  وت  نوچمهار  نانآ  دوخ  تمعن  هب  هدیزرو و  رهم  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک 
ياه مان  نتـسناد  هّزنم  دـنوادخ و  شیاتـس  ساپـس و  رطاخ  هب  هکنآزج -  تسین  يزیچ  دـشاب  شزرا  اب  ـالاو و  مه  هچ  ره  یتمعن  ره  تسا .

رد هدرازگ  ساپـس  دبا  ات  ار  وا  ادخ  هدنیاتـس  هک  تسا  يزیچ  نیرترب  هَّلل " دـمحلا   " میوگ یم  نم  و  دوش . ادا  نآ  رکـش  دـیاب   - وا سدـقم 
راومه هندرگ  نآ  زا  رذگرد  ار  وت  هار  و  هدیـشخب ، ییاهر  تکاله  زا  ار  وت  شیوخ و  تمحر  زا  تسا  هداهن  وت  رب  دنوادخ  هک  یتّنم  ربارب 

دای نآ  زا  ناینیـشیپ  ياـهباتک  رد  گرزب و  شیـالب  تخـس و  نآ  زا  رذـگو  راوشد  سب  تسا  يا  هندرگ  نآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هدومرف .
يا دوبن . ّقفوم  هدیدنـسپ و  هک  دـیتشاد  ییاهراک  نم  تماما  نارود  رد  تفر و  ایند  زا  هک  یناـمز  اـت  هتـشذگ  ماـما  نارود  رد  امـش  هدـش .
روک ناگدـید  قاحـسا ! يا  رتهارمگ . دـشاب و  روک  مه  ترخآ  رد  تفر  نوریب  انیبان  روک و  ایند  نیا  زا  سک  ره  هک  نادـب  ًاـنیقی  قاحـسا !
َلاَق : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  يرگمتس ، لوق  زا  شراوتسا  باتک  رد  تسادخ  نخس  نیاو  دناروک  دنیاه  هنیس  نورد  هک  ییاهلد  هکلب  دنتسین 
روک ارم  ارچ  اراـگدرورپ ! [ . "69  ( ] یَسُنت َمْوَْیلا  َِکلذَکَو  اَهَتیِـسَنَف  اَُنتاَیآ  َْکتَتَأ  َِکلذَک  َلاَق  ًاریَِـصب -  ُتنُک  ْدَقَو  یَمْعَأ  ِینَتْرَـشَح  َِمل  ِّبَر 

شومارف زورما  مه  وت  ربارب ) رد   ) يدرک و شومارف  ار  اهنآ  سپ  دیـسر  وت  هب  ام  تایآ  نینچ  نیا  : دیامرف ادخ  مدوب . انیب  نم  يدرک  روشحم 
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زا ناگتشذگ  هک  یسک  دشاب !؟ یم  شناگدنب  رب  وا  هاوگو  شدالب  رد  وا  نیما  شقح و  رب  ادخ  تّجح  زا  رتگرزب  تیآ  نیمادکو  " يدش .
دندرک و نادرگرـس  اجک  ار  امـش  داب . اهنآ  مامت  رب  ادـخ  تاکرب  دورد و  هک  ایـصوا  شا  يدـعب  ناردـپ  دـنناربمایپ و  زا  وا  تسخن  ناردـپ 
زا ای  دـینک  یم  یـساپسان  ار  ادـخ  تمعنو  دـییارگ ، یم  لطاب  هب  دـیبات و  یم  رب  خر  قح  زا  دـیروآ !؟ یمور  اجک  هب  ناـیاپ  راـهچ  نوچمه 

، دـنک یم  نینچ  هک  سک  نآ  شاداپ  سپ  دـنزرو . یم  رفک  رگید  يا  هراپ  هبو  دـنروآ  یم  نامیا  باتک  زا  يا  هراپ  هب  هک  دـیتسه  یناـسک 
ییاوسر نیا  هک  ادخ  هب  و  يورخا ، هدنیاپ  یگدـنز  رد  ینالوط  باذـع  ایند و  یگدـنز  رد  يراوخ  رگم  تسین  يزیچ  امـش ، ریغ  ای  امـشزا 

نداد رارق   ) هکلب هتشاد ، زاین  اهنادب  هک  دوب  نآ  يارب  هن  دومرف ، رّرقم  یضیارف  امـش  رب  شتمحر  ّتنم و  يور  زا  هک  دنوادخ  تسا . گرزب 
تـسامش ياهلد  رد  هک  ار  هچنآ  دزاس و  ادج  كاپ  زا  ار ، دیلپ  ات  امـش ، رب  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  وا  بناج  زا  دوب  یتمح  ضیارف ) نیا 

توافت شتـشهب  رد  امـش  ياههاگیاج  دیریگ و  تقبـس  ادـخ  تمحر  يوس  هب  ات  دـنک  فاص  كاپ و  تسا  ناتیاهلد  رد  هچنآ  دـیامزایب و 
هک دوشگ  امـش  يور  هب  مه  يرد  دومرف و  بجاو  ار  تیالو  هزور و  تاکز و  نتخادرپو  زامن  ندرازگ  هرمع و  ّجح و  امـش  رب  سپ  دـنبای .

نوچ امـش  دندوبن  شنادنزرف  زا  شنانیـشناج  دّمحم و  رگا  دشاب . وا  هار  هب  ندیـسر ) يارب   ) يدیلک ات  دییاشگ  زاب  نادب  ار  ضیارف  ياهرد 
و شا !؟ هزاورد  هار  زا  زج  دمآ  رد  يرهـش  هب  ناوت  یم  ایآ  و  دیتفای . یمن  رد  ار  ضیارف  زا  مادـک  چـیه  دـیدش ، یم  هتـشگ  رـس  نایاپراهچ 

ْمُْکیَلَع ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دومرف : شیوخ  باـتک  رد  ، ناـتربمایپ زا  ناـماما )  ) اـیلوا نداد  رارق  هب  داـهن  ّتنم  امـش  رب  نوـچ 
امـش نید  ار  مالـسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما  [ . "70 . ] ًانیِد َمَالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن 

یندروـخ و لاـم و  نز و  زا  هچنآ  اـت  دومرفروتـسد  نآ  يادا  هـب  ار  امـش  داد و  رارق  یقوـقح  امـش  رب  دوـخ  ياـیلوا  يارب  سپ  " مدیدنـسپ .
امش زا  وگب  [ . "71  . ] َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ُلق  دومرف : دنوادخ  دنـشاب ، لالح  امـش  يارب  دیراد ، شود  رب  یندیـشون 
امـش تسازاین و  یب  دنوادخ  هدیزرو و  لخب  دوخ  رب  دزرو ، لخب  سک  ره  هک  دینادب  "و  مناشیوخ . اب  یتسود  زج  متـساوخن  نآ  رب  يدزم 

قیاقح ياه  هّلق  هب  اـم  [ 72 . ] دـش هدیـشک  ازارد  هب  دوب  امـش  نایز  دوس و  هب  هچنآ  هرابرد  نخـس  و  تسین ، وا  زج  یئادـخ  هک  دـینادنمزاین 
لوسر هب  باستنا  ادخ و  بح  هب  نانآ  رخف  هکلب  دندرک  یمن  تاهابم  ترهش ، ای  تورث و  ای  يویند  ماقم  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  میا  هدیـسر 
ناشیا كرابم  طخ  هب  ار  نآ  هک  يرکـسع  ماما  هب  بوسنم  تسا  يدنمهوکـش  نخـس  دوش  یم  لقن  ریز  رد  هچنآ  دوب . اوقت  ملع و  ادـخ و 

ياهناشن اب  ار  هناگتفه  ياههار  میا و  هدیـسر  قیاقح  ياه  هّلق  هب  تیالو  تّوبن و  ياهماگ  هب  اـم  : " تسا هدـمآ  بوتکم  نیا  رد  دـنا . هتفاـی 
ترخآ رد  شناد  ساپـس و  شفرد  ایند و  رد  ملق  ریـشمش و  ناراب . رپ  ياهرباو  میرازراـک  ياهنادـیم  ناریـش  اـم  میا . هتخاـس  نشور  تّوتف 

هیلع یـسوم   ) میلک شـشخبو . يراوگرزب  ياهدیلک  دنیاهتّما و  ياهغارچ  و  نیقی ، نانامیپ  مهو  دننید  يافلخ  ام  نادـنزرف  تسام . فکرد 
ام ِسر  هزات  ياهغاب  زا  مّوس  نامسآ  تشهب  رد  سدقلا  حور  و  میتفرگ ، يراداف  نامیپ و  وا  زا  ام  هک  دندناشوپ  تّوبن  هّلح  یتقو  ار  مالسلا )

ياهراس همشچ  يدوزب  و  راکددم ، رواب و  یگریت  رب  دننابهاگن و  رای و  ام  يارب  ناکاپ . هتسد  دنناراگتسر و  هورگ  ام  ناوریپ  و  دیشچ ، یم 
[ . 73" . ] دوش یم  هتفاکش  نانآ  يارب  شتآ  ياه  هرارش  زا  سپ  یعقاو )  ) یگدنز

یگدنز يارب  ییاهسرد 

شخب یگدنز  ياهشزومآ  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  دراد . یمرب  هرهب  شیوخ  یناگدنز  رد  اهنآ  زا  ناسنا  هک  تسا  نامه  اهـسرد  نیرتهب 
رد دـنوادخ  يدونـشخ  هب  اهنآ  نیرت  کـیدزن  اـیند و  رد  مدرم  نیرت  تخبکین  میوش  لـیان  اـهنآ  مهف  هب  اـم  رگا  هک  دـنا  هداد  هئارا  یناوارف 

اجنآ ات  : تخادرپ میهاوخ  مهم  هصرع  نیا  رد  ماما  نانخس  زا  يا  هراپ  هرابرد  لمأت  هب  دوش  یم  لقن  ًالیذ  هک  هچنآ  رد  دوب . میهاوخ  ترخآ 
کمک لاؤس و  رد  رارـصا  يراشف و  اپ  هک  نادـب  تسا و  دـیدج  قزر  ، يزور ره  يارب  اریز  نکم ، لاؤس  تساوخ و  رد  يراد ، لّـمحت  هک 

زا نتشذگ  هک  دنکزاب  وت  يورب  يرد  دنوادخ  ات  نک  هشیپ  ربص  ددرگ . یم  یتخس  جنر و  ثعابو  درب  یم  نیب  زا  ار  ناسنا  تبیه  نتـساوخ 
سپ ناسرت ، يرارف  صخش  هب  شیاسآ  ّتینماو و  هدنامرد ، ناسنا  هب  زاسراک  دنوادخ  تسا  کیدزن  هچ  دشاب . ناسآ  لهـس و  وت  يارب  نآ 
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ارچ نکم ، هلجع  تسا  هدیـسرن  هک  يا  هویم  ندیچ  رب  سپ  تسا ، یبتارم  اه  بیـصن  اه و  هرهب  و  دشاب . یهلا  بیدأت  زا  یعون  اهتریغ  دیاش 
وا رایتخا  هب  تسا ، رت  هاگآ  دنک  حالـصا  ار  تراک  هک  یتقوب  تراک  هدننک  ریبدت  نادبو ، دروآ . یهاوخ  تسدـب  ارنآ  بسانم  تقورد  هک 

، تا هنیس  بلق و  هک  امنم  هلجع  نآ ، تقو  ندیـسر  زا  لبق  دوخ  تاجاح  ندروآ  رب  رد  و  نک ، نانیمطا  تسوت  عفنب  هک  دوخ  روما  همه  رد 
فارـسا دـبای ، ینوزف  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يرادـقم  هزادـنا و  شـشخب ، ياربزا  هک  نادـب  و  دوش . یم  هریچ  وت  رب  سأی  و  دوش ، یم  گـنت 

يور هنایم  داصتقا و  يارب  زا  تسا و  سرت  نبج و  دوش ، رتشیب  نآ  زا  هاگ  ره  هک  تسا  يا  هزادـنا  طاـیتحا  ارادـم و  يارب  زا  دوب و  دـهاوخ 
رذـح رب  مارآ  شوهزیتزا  تسا و  یکاب  یب  رّوهت و  نآ  نوزفا  هک  تسا  يرادـقم  ار  تعاجـش  تسا و  لخب  نآ  زا  رتدایز  هک  تسا  رادـقم 

نانمـشد نیرت  هلیح  تسـس  دروآداـی . شیوخ  هبارت  یکین  درک و  شومارف  ار  تهاـنگ  هک  تسا  یـسک  وت  ناردارب  نیرتـهب  [ . "74 . ] شاب
نیرتراوازس " " تسا نورد  لامج  لقع  ییابیز  تسا و  نورب  لامج  هرهچ ، یئابیز  " . " تخاس راکشآ  ار  شیوخ  ینمشد  هک  تسا  یـسک 

هناخ نآ  دیلک  غورد  دندش و  هداد  رارق  يا  هناخ  رد  اهیدـیلپ  " . " دـنراد ندرک  ّتبحم  دـیما  وا  زا  هک  تسا  یـسک  ندرک ، ّتبحم  هب  مدرم 
هعرج يو  هب  ار  ینمـشد  ربص و  هودـنا  ياه  هراپ  ملح ، نآ  تخانـشن  ار  اـهلد  یتحار  و  تموکح ، ملح  و  تسا ، نمـشد  یناداـن  " . " تسا

و دـندرگن ، عفد  شکمـشک  اب  بلاغ  ياهریدـقت  ." " دـمآ دورف  ینامیـشپ  يارـس  رد  دـش ، راوس  لطاب  تشپ  رب  هک  ره  ." " دـناشچن هعرج 
بوخ وا  شیپ  ار  وت  میرک  صخش )  ) يایاطع " . " دنادرگ عفد  ار  اهنآ  ناوتن  كاسما  اب  و  دنرآ ، تسدب  دنناوتنزآ  هب  ار  هدش  هتـشون  قازرا 

ره " . " دزاس یم  تروفنم  شدزن  هب  دـنک و  یم  رود  وا  زا  ار  وت  هیام  ورف  صخـش )  ) يایاطع و  دزاس ، یم  تکیدزن  ودـب  دـهد و  یم  هولج 
ییوکین ییاهشیاتس  اب  و  ناوارف ، وا  رب  دیجمت  ددرگ و  دایز  شناتسود  وا  تداع  يرابدرب  وا و  تشرـس  مرک  دشاب و  وا  يوخ  ییاسراپ  هک 

زا رتاراوگ  يراد  هدـنز  بش  : " دومرف ندـناوخ  بش  زامن  نتفرگ و  هزور  هب  قیوشت  رد  دوش ". یم  زوریپ  شنانمـشد  رب  دـننک  یموا  زا  هک 
رد قمحا  لد  " . " تّجح رفاـک  رب  تسا و  تکرب  نمؤم  يارب  نمؤـم  [ . "75 . "  ] رت هدـنیازف  كاروخ  یبوخ  رد  یگنـسرگ  تسا و  باوخ 
قح زا  يزیزع  چیه  " . " درادن زاب  تبجاو  راک  زا  ار  وت  هدش ، نیمضت  تیارب  هک  یقزر  هب  هّجوت  ." " وا لد  رد  میکح  ناهد  تسوا و  ناهد 

تسا تلـصخ  ود  ." " تسا جنر  هیام  نادان ، تسود  ." " دش زارف  رـس  هکنآ  رگم  تفرگن  ار  قح  يراوخ  و  دش ، راوخ  هکنآ  زج  دشن  ادج 
قاع هب  رجنم  یکچوک ، رد  ردـپ ، رب  دـنزرف  یخاتـسگ  " . " ناردارب هب  ندـناسر  دوس  دـنوادخ و  هب  نامیا  تسین : يزیچ  اهنآ  زا  رتـالاو  هک 

شتسد زا  رگا  هک  تسا  يزیچ  یگدنز  زا  رتهب  ." " تسا یبدا  یب  هدزمغ ، صخش  ربارب  رد  ینامداش  راهظا  ." " دوش شا  یگرزب  رد  ندش 
نادان نداد  تضایر  " . " يرامش بوبحم  ار  گرم  دیآ  دورف  وت  رب  نوچ  هک  تسا  يزیچ  گرم  زا  رتدب  يراد و  روفنم  ار  یگدنز  یهدب ،
يروط ار  یمدآ  ." " دنربن دسح  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  عضاوت  ." " تسا هزجعم  دوخ  ، هدرک تداع  نادب  هک  يزیچ  زا  داتعم  نداد  كرت  و 

، تفگ دـنپ  شنارگید  ربارب  رد  هـک  نآ  هتـسارآ و  ار  وا  داد  زردـنا  یناـهن  ار  شردارب  هـک  ره  ." " درذـگب تخـس  وا  رب  هـک  رادـن  یمارگ 
ار وا  هک  یشیارگ  نمؤم  يارب  تسا  تشز  هچ  ." " تسا یتمعن  نآ  نوماریپ  رد  ادخ  يارب  هکنیا  رگم  تسین  ییالب  چیه  " . " هتخاس شتشز 

نیرتدباع دتسیازاب ، كان  ههبش  روما  اب  دروخ  رب  ماگنه  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاسراپ  : " دومرف ترضح  نآ  [ . 76."  ] دنک یم  راوخ 
یـسک مدرم  نیرت  شوک  تخـس  دـیوش ، تسد  مارح  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـهاز  دراد ، ياپ  رب  ار  ضیارف  هک  تسا  یـسک  مدرم 

. دسر یم  رس  ناهگان  گرمو  ، دیتسه كدنا )  ) هدش هدرمش  ياهزور  هدش و  هتـساک  ياهرمع  رد  امـش  دیوگ ". كرت  ار  ناهانگ  هک  تسا 
، دراک یم  هک  تسا  يزیچ  نامه  ار  یعراز  ره  دوردـب . ینامیـشپ  دراکب  يدـب  مخت  هک  نآ  و  دوردـب ، یـشوخ  دراـکب  یکین  مخت  هک  ره 
هک ره  هداد و  شیادخ  دسر  يریخ  هب  هک  ره  درواین . تسد  هب  تسین  رّدقم  شیارب  هک  ار  هچنآ  دنمزآ  و  دورن ، تسد  زا  هرهب  ار  راکدـنک 
يا ار  وت  ، دعب اّما  : " تسا هدومرف  روهشم ، هیقف  هیوباب  نبا  هب  شکرابم  همان  رد  هتشاد " . هاگن  شیادخ  دوش ، هتـشاد  هاگن  ناما  رد  يّرـش  زا 

زا شیوخ  تمحر  هب  درادب و  ّقفوم  ار  وت  شیاهیدونشخ  بسک  يارب  تیادخ  هک  یمق ، نیـسح  نب  یلع  نسحلا  وبا  مهیقف ، دمتعم و  ریپ و 
ناعنام زا  زامن  هک  تاکز  تخادرپ  زامن و  نتـشاد  ياپ  رب  ادخ و  ياوقت  هب  منک  یم  شرافـس  دیامرف ، تیاطع  حـلاص  ینادـنزرف  وت  بلص 

رد شـشوک  و  ناردارب ، اب  یلدمهو  محر  هلـص  و  مشخ ، ندروخ  ورف  و  هانگ ، شزرمآ  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وت  و  دوشن . هتفریذپ  تاکز 
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و نآرق ، تیاـعر  اـهراکرد و  تیبرت  و  نید ، رد  هقفن  و  ناـنادان ، ربارب  رد  يراـبدرب  و  یناـسآو ، یتخـسرد  ناـشیا  ياـهزاین  عـفر ) تهج  )
َْوأ ٍفوُْرعَم  َْوأ  ٍۀَقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  اَّلِإ  ْمُهاَوَْجن  نِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  َال  دومرف : ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  ییوخـشوخ ،

يزیچ چـیه  نانیا  ییوگ  زار  زا  يرایـسب  رد  [ . "77 . ] ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِهَّللا  ِتاَضْرَم  َءاَِغْتبا  َکـِلذ  ْلَـعْفَی  نَمَو  ِساَّنلا  َْنَیب  ٍحَالْـصِإ 
يدوزب دنکب  ارراک  نیا  ادخ  يدونـشخ  یپ  زا  هک  یـسک  نآ  و  مدرم ، نایم  حالـصا  ای  یکین  ای  دنک  رما  هقدـص  هب  هکنآ  رگم  تسین  هتفهن 

هک ره  هدومرف و  رارکت  ار  روتـسد  نیا  راب  هس  بش  زامن  ندرازگ  داب  وت  رب  و  اهیتشز . مامت  زا  يرود  مییامرف ".و  شیاطع  گرزب  یـشاداپ 
هک جرف  راظتنا  داب  وترب  و  دنوش . راداو  نادب  ات  وگب  ار  منایعیش  نک و  لمع  نم  ّتیـصو  هب  سپ  تسین . ام  زا  دراگنا  کچوک  ار  بش  زامن 

مدنزرف هکنآ  ات  دوب  دـنهاوخ  هودـنا  رد  هراومه  ام  نایعیـش  " تسا ، جرفراظتنا  نم ، تّما  لامعا  نیرترب  : " دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هدش رپ  دادیبو  متـس  زا  هکنآ  زا  سپ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  داد  هدژم  ودب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نامه  دـنکروهظ 
ِهِداَبِع ْنِم  ُءاَـشَی  ْنَم  اَُـهثِرُوی  ِهَّلل ِ  َضْرَأـْلا  َّنِإ  هک : هد  ناـمرف  ییابیکـش  هب  ار  منایعیـش  همه  شاـب و  ابیکـش  نم  هعیـش  وریپ و  يا  سپ  دـشاب .

." تسا ناراکزیهرپ  ِنآ  زا  ماجرفو  دهد ، ثاریم  هب  دهاوخ  شناگدنب  زا  هک  ره  هب  ار  نآ  تسادخ ، نآ  زا  نیمز  [ . "78 . ] َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاَْعلاَو 
تسرپ و رس  بوخ  هچ  لیکو و  بوخ  هچ  تسا  سب  ار  ام  ادخ  داب . ناشیا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  منایعیش و  مامت  رب  وت و  رب  دورد   "و 

هزرابم يژتارتسا  ناونع  هب  هراومه  مالـسلا  مهیلع  یحو  نادناخ  زا  روثأم  ياهاعد  هزرابم  يژتارتسا  اعد : [ . 79."  ] تسا يروای  بوخ  هچ 
حور و  دنک . یم  کیدزن  راگدرورپ  هب  ار  بلق  اعد  هکنیا  هن  رگم  تسا . هدوب  یـسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، ياهداسف  عاونا  مامت  ّدـض  رب 

رد دوش و -  یم  رتشیب  ادخ  هب  وا  نامیا  دریگ . یم  ینوزف  ادـخ  هب  ناسنا  تفرعم  هاگ  ره  درب ؟ یم  یلاعت  هب  ادـخ  تفرعم  قافآ  هب  ار  نمؤم 
ربص و ناـیتوغاط و  دـض  رب  بـالقنا  میلاـعت ، نیا  قیداـصم  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  دوش ، یم  رتـشیب  یمالـسا  میلاـعت  هب  وا  دـهعت  هجیتـن - 
رد اعد  تاملک  تسا . ناشیا  هدننک  هارمگو  هدننک  راودیما  هدنهد و  میب  ياهرازبا  رباربرد  ندشن  میلـست  نانآ و  اب  ییورایور  رد  يرادـیاپ 

. تسا تمینغ  نیرت  یتمیق  جـنگ و  نیرت  هیام  رپ  نانوچ  دـنا ، هدرب  ثاریم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نآ  هک  تیب ، لـها  دزن 
ار یگنهرف  ياههاگدید  یـسایس و  ياهیهاگآو  تیبرت  ياه  هویـش  تمکح و  تایآ  اهنآ  رد  یهلا . تسا  یفراعملا  ةریاد  نانآ  دزن  رد  اعد 
يداهج و يدنـس  یـسایس و  روشنم  کی  نوچمه  تخومآ و  مق  لها  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ییاعد  درک . ادیپ  ناوت  یم 

راوازـس دوش ، یم  دادـملق  تیب  لها  ياـه  هنیجنگ  زا  زورما  دـش ، رـشتنم  ساـسح  ههرب  نآ  رد  یبتکم  يا  هویـش  تکرح و  يارب  يژتارتسا 
شیوخ گنچ  ارف  يرتشیب  تیادـه  مدـق و  تابث  نیقی و  تخانـش و  ات  میزادرپب ، اعد  نیا  رد  لـّمأت  ندـناوخ و  هب  زور  هنابـش  اـم  هک  تسا 

و شیاهتمعن ، رکش  رطاخ  هب  ار  يادخ  ساپس  : " میـشیدنیب فرژ  اهنآرد  مینک و  همزمز  ار  اعد  نیا  تارابع  مه  اب  دیراذگب  کنیا  میروایب .
تمظع و رد  یگـشیپرفکو  یـساپسان  زا  هانپ  و  يرگید ، هن  وا  رد  وا و  يارب  ندـش  صلاخ  بلط  و  شا ، يزور  بلجو  اـهنآ ، ینوزفا  بلط 

رطاخ هب  دسر  یم  وا  هب  هک  يرفیک  ره  تسا و  شراگدرورپ  بناجزا  دسر  یم  وا  هب  هک  یتمعن  ره  دناد  یم  هک  یسک  ساپـس  وا ، یگرزب 
رابت رب  دوردزینو  شتمحر ، هب  نانمؤم  دنویپ  هلیسو  شقلخ و  هدیزگرب  شربمایپو و  هدنب  دّمحم ، رب  دتـسرف  دورد  ادخو  تسوا  يرادرکدب 
يارب ار  اـعد  تباـجاو  يدومرف ، تندـناوخ  هب  و  يدرک ، توعد  شیوخ  لـضف  هب  ار  مدرم  دوخ  وـت  ایادـخ ! " . " وا راـک  ناـیلاوو  وا  كاـپ 

، درک ار  وت  هاگ  رد  دـصق  دوخ  تجاح  اـب  و  درک . هضرع  وت  رب  ار  دوخ  هتـساوخ  هک  ار  یـسک  يدرکن  دـیماان  و  يدـش ، نماـض  تناگدـنب 
وت يوس  هب  هک  ره  و  يدزن ، سپ  دـیماان  شیوخ  ضوـع  یب  ياـطع  زا  و  يدـنادرگن ، زاـب  یهت  شیوـخ  ياـطع  زا  ار  رگـشهاوخ  یتـسدو 

ار وت  هاگرد  دوخ  هتـساوخ  اب  نم  کنیا  و  ادوبعم ! ." " یتشادرب ار  وا  هار  رـس  عناوم  دش  دراو  وت  رب  هک  ره  و  تفایب ، کیدزن  ار  وت  دـیچوک 
نیرتهب ار  وت  دوخ  مه  و  دـیوگ ، یم  زاـینو  زار  وت  اـب  يراوخ  عوشخ و  اـب  مبلق  و  دـیبوک ، مشهاوخ  تسد  ار  وت  لـضف  رد  و  مدرک ، دـصق 

ایادـخ سپ  دـبای ، هار  مرطاخ  رد  اـی  دـنک  روطخ  ما  هشیدـنا  هب  هکنآزا  شیپ  یناد  یم  ارم  شهاوخ  وت  متفاـی ، تهاـگرد  هب  شیوخ  عیفش 
و تفرگ ، رب  رد  ار  ام  اـه  هنتف  يژک  ایادـخ ! " . " نادرگ نیرق  متجاـح  هب  ندیـسر  اـب  ارم  شهاوخ  و  نک ، لـصو  تباـجا  هب  ار  ما  هتـساوخ 

مکاح ام  رب  دوبن  نانیمطا  ناشیا  هبوت  نید  رد  هک  نانآ  و  دـنتفوک ، مهرد  ار  ام  ناریقح  ناگیام و  ورف  ،و  تشگ هریچ  ام  رب  تریح  شوپرس 
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." دیـشوک تراید  نتخاس  هاـبت  رد  تناگدـنب و  يدوباـن  ردو  دوبر ، متـس  هب  ار  اـم  ياـهراک  دراذـگ  لـطعم  ار  وت  مکح  هک  نآ  و  دـندش ،
رد ثاریم  هلزنم  هب  تّما  باختنا  زا  سپ  و  دش ، هوای  تروشمزا  سپ  ام  تراما  و  تشگ ، تسد  هب  تسد  میـسقت  زا  سپ  ام  ءییف  ادنوادخ !

. دندش راد  رایتخا  همذ  لها  نانمؤم  شنیزگ  رد  و  دش ، يرادیرخ  یگدنزاون  یقیسوم و  بابسا )  ) نانز هویب  میتی و  مهـس  اب  هاگنآ  میدمآ ،
اهنآ هب  تمحر  هدـید  هب  ینابـساپ  و  درادـن ، زاب  تکاله  زا  ار  ناـشیا  یعفادـم  سپ  تفرگ ، هدـهع  رب  ار  ناـنآ  ياـهراک  هلیبق  ره  قساـف  و 

ناراد هیالط  و  هدـش ، هابت  ییارـسرد  دـنکدنا  یعاـتم  ناـبحاص  ناـشیا  دـنکن ، ریـس  ار  یگنـشت  زا  هتخوس  يرگج  تساراد  هک  نآ  درِگنَن ،
نآ ياهنوتـس  و  دیـسر ، رد  نآ  تیاـهن  و  دـش ، ورد  لـطاب  ِتـشک  ادوـبعم ! [ . "80 . ] ّتلذ هودـنا و  يافلخ  و  دـنا ، یگراـچیب  تنکـسم و 
وا يارب  قح  زا  يرگورد  ادنوادخ ! ." " تفرگ ندیلاب  شا  هخاشو  دزرب ، رـس  دوز  شا  هناوجو  دـمآ ، مهارف  شیاه  هراپو  تفای ، يراوتـسا 

يامیس نآ  اب  لطاب  ات  دلام  كاخ  رب  ار  شا  ینیب  و  دردب ، مهزا  ار  شناهوک  و  دنکش ، مهرد  ار  شا  هقاسو  دبوک ، مهرد  ار  شا  هنت  ات  رایب 
، يزاس شناریو  هک  رگم  راذـگم  ياجرب  هناوتـشپ  متـس  يارب  ایادـخ ! " . " دوش رادـیدپ  شیاـبیز  رویز  نآ  اـب  قح  و  ددرگ ، ناـهن  شدـیلپ 

راذـگم نآ  يارب  زهجم  يرکـشلو  ینک ، شا  هدـنکارپ  هک  رگم  هدـم  رارق  يا  هملک  تدـحو  و  يردـب ، ار  نآ  هک  رگم  هنم  ياجرب  يرپسو 
شنوگن رس  هک  رگم  راذگم  یقاب  نآ  يارب  یشفرد  هدنرب  الاب  و  يزیرورف ، ار  نآ  هک  رگم  رادم  رارق  رب  ینوتـس  و  ینک ، شراوخ  هک  رگم 

، نک وحم  ار  شمانو  ربب ، ار  شرونو  چیپب  مهرد  ار  شدیشروخ  سپ  ایادخ ! " . " ینادرگ شکـشخ  هک  رگم  هدم  رارق  يزبس  رـس  ،و  يزاس
یقاب لطاب  نآ  زا  يا  هلابند  ادنوادخ ! " نک . ساره  زا  هدنکآ  ار  شناروای  ياهلدو  زاس ، هدنکارپ  ار  شنایهاپسو  نَِکب ، ار  نآ  ِّرَش  قح  هب  و 

هن و  شیبوـکب ، مه  رد  ار  اـهنآ  هکنآ  زج  يا  هقلح  هن  و  ییاـمن ، شناـسکی  كاـخ  اـب  هکنآزج  يا  هـینب  هـن  و  ینک ، شدوباـن  رگم  راذـگم 
. ياراد شنوگنرـس  هکنآ  زج  یمچرپ  هدـنراد  شود  رب  هن  و  ینک ، شکاله  هکنآ  رگم  یبوکرم  هن  و  ینادرگ ، شدـنک  هکنآ  زج  یحالس 

هدنکفا رس  تّما  یگریچ  زا  سپو  يامرف ، ناش  هدنکارپ  ینخس  مه  زا  سپ  و  راد ، هتسسگ  مه  زا  یگتسویپ  زا  سپ  ار  شنارای  ایادخ ! راب  "
یتملظ هکنآ  یب  نایامنب  ام  هب  هنادواج  ار  نآ  و  ریگرب ، باقن  ام ، يارب  داد  لدع و  ناشخرد  مرگ و  زور )  يامیـسزا (  و  رادب ، ناشراوخو 

رب ار  وا  و  رآ ، دورف  اـم  رب  ار  شتکرب  و  ناراـبب ، یپاـیپ  اـم  رب  ار  نآ  ِناراـبرپ  ربا  و  دــشاب ، نآ  اــب  یگریت  هـکنآ  یب  يروـن  دــشاب ، نآ  رد 
متسریگارف و یکیرات  و  هد ، يراکشآ  ار  قح  ادنوادخ ! " . " يامرف شا  يرای  دنراد  زیتس  رس  وا  اب  هک  نانآ  رب  شخب و  یگریچ  شنانمشد 
هب ار  هدنکارپ  يارآ  نوگانوگ و  ياهتـساوخو  شخب ، ناج  ودب  ار  هدرم  ياهلد  ادنوادخ ! ." " نک ینارون  نشور و  وا  هب  ار  تریح  یهایس 

و نک ، ریـس  ودـب  ار  هدـمآ  رب  یگنـسرگ  زا  ياهمکـش  و  راد ، ياپ  رب  ودـب  ار  تنید  هداهناو  ماکحا  هدـش و  عیاـض  دودـح  و  نک ، عمج  وا 
رود وا  فارطا  زا  ار  نـالفاغو  يدرک ، تیاـنع  قـیفوت  وا  ندـناوخ  هـب  ار  اـم  هکناـنچمه  شخب ، یتـحار  ودـب ، ار  هتـسخو  ناوتاـن  ياهندـب 

وا هرابرد  ار  اهنیقی  نیرتهب  اراگدرورپ  " . " يداد ياج  شماکحا  هماقا  يارب  اروا  هب  ینامگ  شوخ  دـیما و  وا و  رهم  ياهلد ، رد  و  يدومرف ،
یناسک غورد  ایادخ ! يا . هداتفا  ریخأت  هب  ياهوزرآ  هدننک  قیدصت  و  یکین ، ياهنامگ  هدنـشخب  قّقحت  هک  نآ  يا  روآ ، ناغمرا  هب  ام  يارب 

لطاب دنا ، هتشگ  دیماان  سویأم و  وت  تمحر  زا  هک  ار  یناسک  ياهنامگ  وا  هطساو  هب  و  نک ، رهاظ  دنتساخرب  زیتس  هب  وت  اب  وا  هرابرد  هک  ار 
باداش وا  نتفای  تنیز  هب  ار  ام  ياه  هرهچ  هدرارق ، وا  ياهژد  زا  یکی  وا و  ياهمچرپ  زا  یکی  وا و  بابسا  زا  یکی  ار  ام  اهلاراب ! " . " يامرف

هک ار  نانآ  نادوسحو و  ینادرگ ، زوریپ  ودـب  وا ، يارب  ار  ام  ات  نک  وکین  ار  ام  ّتین  و  رادـب ، دـنمجراوا  ترـصن  هب  ار  ام  و  نادرگ ، اـبیز  و 
هنیک چیه  هک  ار  ام  لد  و  ینیب ، یم  ار  ام  یهانگ  یب  دوخ  وت  نکمداش ، ام  ِمغ  هب  دنتسه  ام  رب  اهتبوقع  اهینامیشپ و  هب  ندیـسر  راظتنا  مشچ 

ات دندرگ ، یم  تصرف  یپ  ام  هرابرد  نانیا  هکنآ  لاح  یتسه ، رگ  هراظن  درادن ، ار  نانآ  رب  الب  عوقو  يوزرآ  هتفرگن و  دوخ  رد  نانآ  زا  يا 
میـسرت یمام  يدومرف ، انیب  نامناهن  ياهبیع  هب  و  يداد ، یهگآ  نامدوخ  زا  ار  ام  وت  ادـنوادخ ! " . " دـنروآ شروی  ام  رب  میدـش  لفاغ  نوچ 

یکین رگزاغآ  نارگشهاوخ  رب  و  یشخب ، یم  دنتسین  راوازس  هک  نانآ  رب  وت  هکنآ  لاح  درادب ، لفاغ  وت  زا  ار  ام  وت  تباجا  يراکشآ  نیمه 
مکح یهاوخ  هچنآ  ینک و  یهاوخ  هچ  ره  وت  هک  روآ  تسار  ار  ام  راک  شیوخ  نانتماو  لضفو  شـشخب  مرک و  بسحرب  سپ  یناـسحاو ،

هب هک  وت  هدـنب  و  دـناوخ ، یم  وت  هب  هک  نآ  اراگدرورپ ! " . " میا هدروآ  هبوت  وت  هاگرد  هب  دوخ  ناـهانگ  زاو  میا  هدرک  يور  وت  هب  اـم  یهد ،
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تمارک ياه  هماج  ،و  وا رب  يدوب  شیوخ  تمعن  زاغآ  نوچ  تعاط ، رب  وت  يرای  دـنمزاین  و  تسوت ، تمحر  جاـتحم  دـنک ، یم  ماـیق  طـسق 
يراوتـسا اهلد  رد  ار  شیاهماگ  دوخ  ّتبحم  زا  و  يدـنکفا ، وا  رب  ار  شیوخ  تعاـط  ّتبحم  و  يدـناشوپ ، وا  تماـق  رب  دوخ  وت  ار  شیوخ 

رارق هدیدمتـس  ناگدـنب  سَردایرف  ار  وا  و  يدرک ، ینازرا  لمع  قیفوت  دندیـشوپ  مشچ  اهنآ  زا  شنامز  لها  هک  ییاهراک  رب  ار  وا  و  يداد ،
تربمایپ ياهتّنـس  تنید و  ياهمچرپ  هدنزارفا  رب  و  تباتک ، زا  هداهناو  ماکحا  هدننک  هدنزو  ، دـنتفاین يرای  وت  زج  هک  یناسک  روای  و  يداد ،

رد نارگ  زواجت  يالب  باذع و  زا  ار  وا  ادـنوادخ  سپ  " . " يداد شرارق  داب ، شنادـناخو  وا  رب  وت  تاکربو  تمحرو  تاولـصو  مالـس  هک 
هب ناگدـننک  مایق  هب  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  و  شخب ، ییانـشور  شرون  هب  ار  نایوج  نید  هدـنکارپ  ياهلد  و  يامرف ، تظفاـحم  راوتـسا  يژد 
اب وت  ّتبحم  هب  عوجر  رد  هک  ار  یـسک  وا  هطـساو  هب  نک  راوخ  یهلا ! راب  " . " ناسرب زین  وا  هب  يدـناسر  ناربمایپ ، ناوریپ  زا  تداد  لدـع و 

تنیئآ هیلع  مایق  ددـص  رد  هک  نآ  رب  شیوخ  هدـنبوک  گنـس  اـب  و  تسا ، هتـساخرب  وا  اـب  ینمـشد  هب  هک  ار  نآ  و  دـنک ، یمن  يراـکمهوا 
وت رطاخ  هب  وا  هک  یلاح  رد  دناسر ، یمن  يرای  دزیخ و  یمن  رب  وا  یهاوخنوخ  هب  هک  نآ  ربریگ  مشخو  نادرگ  راوخ  لیلذ و  ارنآ  بوکب و 

هکنانچمه سپ  اراگدرک ! " . " وت رب  وا  زا  هن  وا  ربوت  بناج  زا  تسا  یتّنم  نیا  هتبلا  هک  دـتفا  یم  ینمـشدو  زیتس  رد  ناگناگیب  ناشیوخ و  اب 
نانامرفان ّرـشو  درک ،  میدـقت  ار  شیوخ  نوخ  وت  يارب  ناـنمؤم  زا  تیاـمح  رد  ،و  داد رارق  ناـگناگیب  جاـمآ  وت  هار  رد  ار  شیوخ  ناـج  وا 

هکیلاح رد  دندوب ، هدرک  كرت  ناملاع  هک  ار  هچنآ  درک و  دوبان  ناهنپ و  دـندرک  یم  اراکـشآ  هک  یناهانگ  هک  اجنآ  ات  درک  عفد  ار  دـترم 
تعاط هب  ار  وت  اهنت  هک  دناوخ  ار  مدرم  دـنادرگ و  رهاظ  دـنرادن ، شناهن  دـنزاس و  شراکـشآ  مدرم  رب  دوب  هتفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  دـنوادخ 

اب هک  رابنوخ  تخـس و  ياهیخلت  نآ  اب  دـشاب ، وت  نامرفزا  رترب  شنامرف  هک  دـنریگن  يزاین  وت  يارب  تیاـه  هدـیرفآ  زا  دـنهد و  صاـصتخا 
وا ریگولگ  اه  هصغو  دنتخادنا  ساره  وا  رب  مهم  ياهدادیور  و  داد ، تسد  وا  رب  هک  ییاهمغ  هودناو و  دیـشون ، هعرج  هعرج  شلد  ساوح 

، دنتسیرگن یم  وت  ياهراک  زا  يراک  هب  هک  یناگدننیب  زا  درکن ، ینابرهموا  رب  یـسک  چیه  و  دنتـشگ ، ناوتان  شنداد  ورف  زا  اهولگ  هک  دش 
و امرف ، مرگتـشپ  تدوخ  يرای  هب  ار  وا  ایادخ ! سپ  " . " دشن دنلب  وت  ّتبحم  میرح  هب  نآ  ندـنادرگ  زاب  اهنآ و  ندرک  نوگرگد  هب  یتسدو 

تردق ورین و  رد  شیوخ  دییأت  زا  يازفیب و  دـنا ، هدز  همیخ  وت  میرح  رد  هک  نانآ  درط  لثم  هدـنام ، زاب  نآ  ماجنازا  هچنآ  رد  ار  وا  ییاناوت 
رد یتسار  حالـص و  ندرک  ریگارف  نامه  هک  شنامرآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ار  وا  و  نکم ، هدـیمر  وا  هب  سنأ  زا  ار  ام  و  هد ، رارق  ییاـناوت  وا 

ناشن وت  نامرف  هب  مایق  زا  هک  یلابقتـسا  رطاخ  هب  اراگدرورپ ! " . " ناریمن دشاب ، یم  شتّما  رد  داد  لدع و  ندرک  رهاظ  شیوخ و  ناشیکمه 
هب داـب ، شناـمدودو  وا  رب  وـت  دورد  هک  ار  هـلآو ، هـیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  تربماـیپ ، و  نادرگ ، ـالاو  زیخاتـسر  زور  رد  ار  شهاـگیاج  داد ،

ار وا  شاداپ  تنامرف  هب  مایق  لثم  يدـید ، وا  زا  هچنآ  رطاخ  هب  ،و  رادـب داش  دـندرک  يوریپ  وا  توعد  زا  هک  یناسک  رادـید  زین  شرادـید و 
میداد تسد  زا  ار  وا  رگا  ،و  رآ تمحر  وا  يرود  هطـساو  هب  ام  يراوخ  هب  و  امرف ، برقم  دوخ  هب  شا  یگدـنز  رد  ار  وا  و  نک ، اطع  لماک 

زا اـت  میتـشگ  هریچ  اـهنآ  رب  اـم  هک  یناـسک  تسد  میدرک و  بوکرـس  ار  اـهنآ  مئاـق )  ) وا یهارمه  هب  هک  یناـسک  ربارب  رد  اـم  یفیعـض  هب 
هب و  رآ ، محر  وا  تیامح  هیاس  ریز  رد  تدـحو  تفلا و  زا  سپ  ام  هقرفت  هب  نک و  محر  تشگ ، زارد  ام  رب  میزاـس ، ناـشرود  وا  یناـمرفان 
یم میب  وا  رب  هچنآ  زا  ار  وا  ایادـخ ! راب  " . " امرف مّحرت  يدـناشن ، زاب  وا  يرای  زا  ار  ام  هک  ییاج  رد  وا  زا  یهاوخ  دایرف  ماـگنه  اـم  ترـسح 

، شراگدرورپ تعاط  رب  شناروایو  شناراکمه  وا و  يوس  هب  نارادرک  دـب  يوس  زا  هک  ار  گنرین  ياـهریتو  هد ، رارق  هدوسآ  نمیا و  دور 
دوخ نطو  زاو  دنتـسش ، تسد  شیوخ  دـنزرف  نز و  زا  هک  یناسک  نادرگ . رود  يا ، هدـینادرگ  وا  سنُا  هاگهانپ و  ژد و  حالـس و  هک  نانآ 

زا هکنآ  یب  و  دـنتخاس ، نایز  شوختـسد  ار  ناشیگدـنز  و  دندیـشوپ ، مشچ  دوخ  تراجت  زا  و  دـندرک ، اهر  ار  مرن  رتسبو  دنتـسبرب ، تخر 
دوخ کیدزن  ناگتـسب  و  دنتخیمآ ، رد  دندوب  ناشراکددم  هک  ناگناگیب  ابو  دندرک ، اهر  ار  دوخ  نمجنا  عمج و  دـنزیرگب  دوخ  تشونرس 

لصتم بابسا  و  دندمآ ، مهدرگ  هراب  ود  ، ناشرمع لوط  رد  نتسسگو  ندرک  تشپ  زا  سپو  دنتفگ ، كرت  دنداتسیا ، اهنآ  يورایور  هک  ار 
هک یناگدنب  مشخو  ریگب ، شیوخ  تیامح  هیاسو  زرح  نما  رد  اراهنآ  ادنوادخ ! سپ  " . " دـندیرب مه  زا  ار  نارذـگ  يایند  كدـنا  عاتم  هب 

ینابیتشپ هب  و  امرف ، مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  يرای  تیافک و  ناشیا  توعد  رطاخ  هب  و  رادب ، زاب  ناشیا  زا  دنا  هدرک  ار  اهنآ  گنهآ  ینمـشد  هب 
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هب اراگدرورپ ! " . " امرف دوبان  دـننک ، شوماخ  ار  وت  رون  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  لطاب  ناـنآ )  قح (  اـب  اـمرف و  دـییأت  ار  ناـنآ  تترـصن  و 
ار اهنآ  شالت  دوخ  شـشخب  مرک و  قباطم  و  امرف ، هدنکآ  تلیـضف  تمحرو و  داد  لدع و  زا  ار  ناهج  راطقا  قافآ و  رـسارس  اهنآ  هطـساو 

هریخذ ناشیا  رب  ار  نآ  شیوخ  شاداپ  زا  و  یتشاد ، ینازرا  دـندرک  مایق  داد  لدـع و  هب  هک  تناگدـنب  هب  هک  یـساپس  نامه  زا  رادـب ، ساپ 
[ . 81."  ] یهد مکح  یهاوخ  هچ  ره  ینک و  یهاوخ  هک  راک  ره  وت  هک  ددرگ ، الاو  ناشبتارم  نآ  هطساو  هب  ات  امرف 
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ص 268. رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ةریس  [ 18]

ص 268. رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ةریس  [ 19]
ص 269. ذخأم ، نامه  [ 20]
ص 274. ذخأم ، نامه  [ 21]

ص 274. رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ةریس  [ 22]

ص 271. رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ةریس  [ 23]
ص 294. ذخأم ، نامه  [ 24]

ص 299. رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ةریس  [ 25]
ص 283. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 26]
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ص 283. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 27]

ص 294. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 28]

ص 294. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 29]
هیآ 116. دوه ، هروس  [ 30]
هیآ 117. دوه ، هروس  [ 31]

ص 217. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 32]

ص 242. يرکسعلا ، مامإلا  ةایح  [ 33]
ص 246. ذخأم ، نامه  [ 34]

ص 231. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 35]
. خیراوتلا نویع  زا  لقن  هب  ص 192 ؛ يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 36]

ص 377. زتعم ، نبا  تاقبط  زا  لقن  هب  ص 195  يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 37]
. نیّیبلاطلا لتاقم  زا  لقن  هب  ص 234  ذخأم ، نامه  [ 38]

.314 ص 316 -  ج 5 ، ریثا ، نب  لماک  زا  لقن  هب  ص 216  يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 39]
ص 424. ج 4 ، بقانم ، زا  لقن  هب   220 ص 221 -  يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 40]

ص 274. تاوعدلا ، جهم  زا  لقن  هب  ص 254 ، يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 41]
ص 383. دیفم ، خیش  داشرا ، زا  لقن  هب  ص 267  يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 42]

داشرا ص 383. زا  لقن  هب  ص 267  يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 43]
. هحفص ذخأم  نامه  داشرا  زا  لقن  هب  ص 268  ذخأم ، نامه  [ 44]

ص 263. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 45]
ص 131. یشرقلا ، فیرش  رقاب  يرکسعلا -  نسحلا  مامالا  ةایح  [ 46]

ص 135. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 47]
ص 136. ذخأم ، نامه  [ 48]
ص 141. ذخأم ، نامه  [ 49]
ص 142. ذخأم ، نامه  [ 50]

ص 148. يرکسعلا ، مامإلا  ةایح  [ 51]

ص 148. يرکسعلا ، مامإلا  ةایح  [ 52]
ص 150. ذخأم ، نامه  [ 53]

ص 151. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 54]

ص 156. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 55]
ص 157. ذخأم ، نامه  [ 56]

ص 161. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 57]
ص 153. ذخأم ، نامه  [ 58]

ص 155. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 59]
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ص 155. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 60]

ص 168. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 61]
. نامه [ 62]

هیآ 26. حتف ، هروس  [ 63]
هیآ 59. ءاسن ، هروس  [ 64]

هیآ 143. هرقب ، هروس  [ 65]
هیآ 13. تارجح ، هروس  [ 66]

ص 372. يرکسعلا ، مامالا  ةایح  [ 67]
ص 372. ج 75 ، راونالاراحب ، [ 68]
تایآ 125 و 126. هط ، هروس  [ 69]

هیآ 3. هدئام ، هروس  [ 70]
هیآ 23. يروش ، هروس  [ 71]

.376 ص 374 -  ج 75 ، راونالاراحب ، [ 72]
ذخأم ص 378. نامه  [ 73]

.378 ص 389 -  ج 75 ، راونالاراحب ، [ 74]
ص 378. ذخأم ، نامه  [ 75]

.377 ص 378 -  ج 75 ، راونالاراحب ، [ 76]
هیآ 114. ءاسن ، هروس  [ 77]

هیآ 128. فارعا ، هروس  [ 78]
.80 ص 81 -  يرکسعلا ، نسحلا  مامالا  ةایح  [ 79]

. تساهنآ نایم  رد  داسف  تلعو  ههرب  نآ  رد  مدرم  رابفسآ  عضو  رگناشن  اعد  زا  تمسق  نیا  [ 80]
.67 ص 63 -  سوواط ، نبا  دّیس  تاوعدلا -  جهم  [ 81]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
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. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
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. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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